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1. kafli. Fyrstu starfsár skólans 1905–1912
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Tímamótafundir í Verzlunarmannafélaginu, 7 ■ Fyrsti skólastjóri Verzlunarskólans, 8 ■ Kennsla hefst, 8 ■ Skólatími fyrstu árin, 8 ■ Tungumálakennsla í
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Beðið eftir Ceres, 12 ■ Litríkur skólanefndarmaður, 13 ■ Stigið á stokk, 13 ■ Mislingar ógna skólalífinu, 14 ■ Mikil afföll í nemendahópnum, 14 ■ Skólapiltur
deyr, 14 ■ Gaman og alvara, 14 ■ Skólanefnd samþykkir breytingar á meðaleinkunn, 14 ■ Skólinn flytur í Kolasund, 15 ■ Skipulagt félagslíf hefst, 16 ■ Ísland
fyrir Íslendinga, 18 ■ Er okkur sama um móður okkar? 18 ■ Þú eða þér? 19 ■ Dónalegt að þvinga fólk til að þúast, 19 ■ Ég er alveg hissa ... 19 ■ Verslunarmenn
undir álagi, 20 ■ Styrkir fyrir fátæka nemendur, 20 ■ Undirbúningsdeild í lamasessi, 20 ■ Kvöldkennsla, 20 ■ Krafa um afsögn, 20 ■ Jafnrétti karla og kvenna,
21 ■ Börnin verða hreinir og beinir ræflar, 21 ■ Skrælingjaþjóð gjörsneydd réttlætistilfinningu, 21 ■ Þingmannasæti verði skipuð þroskuðum konum, 21 ■
Tóbaksvandi og ópíumnautn, 22 ■ Þjóðlegar skyldur Verzlunarskólanema, 22 ■ Skólahúfa til umræðu, 22 ■ Pörin á skautasvellinu, 23 ■ Vélritunarkennsla
hefst, 23 ■ Biðilsbréf í Viljanum, 23 ■ Skrítla, 23 ■ Dúx með tónlistargáfur, 24 ■ Bruðl í ræstingakonunni? 24 ■ Að nota sín yndisfríðu talfæri, 25 ■
Umbótatillögur í kennslumálum, 25 ■ Byggingarsjóður Skúla landfógeta, 25 ■ Kaup og kjör kennara, 25 ■ Líf að loknu námi, 26 ■ Fjárreiðurnar fyrstu árin,
26 ■ Nemendafjöldinn, 26

2. kafli. Árin á Vesturgötunni 1912–1931

27–66

Skólinn flytur enn á ný, 27 ■ Areboe vill „orkestur“, 27 ■ Tóbaksnautn barna, 28 ■ Varla nokkur karlmaður gaf sig fram, 28 ■ Uppþot í Verzlunarskólanum,
29 ■ Skólanefnd tekur málið til meðferðar, 29 ■ Róstursamir dagar, 30 ■ Samúðarskeyti, 30 ■ Yfirlýsing, 31 ■ Skólastjóri lætur af störfum, 31 ■ Heiftarhugur
nemenda allsendis ósæmandi, 31 ■ Sýnið yfirboðurunum auðsveipni og hlýðni, 31 ■ Nemendur standa einir að uppþotinu, 31 ■ Deilur um fánamálið, 32 ■
Bláhvíti fáninn, 32 ■ Spurning dagsins! 32 ■ Ný markaðstækifæri, 32 ■ Aðsópsmikill nemandi, 33 ■ Afhjúpun skólaspjaldsins, 34 ■ Dansmennt, 34 ■
Umdeildir palladómar, 34 ■ Títuprjónar og ólykt á fundum, 34 ■ Kotbóndi sest á skólabekk, 35 ■ Nýr skólastjóri tekur til starfa, 35 ■ Úreltar ritvélar, 35 ■
Heimsstyrjöldin hefur áhrif á skólalífið, 36 ■ Viðhorf nemenda til styrjaldarinnar, 36 ■ Áflog og fjandskapur setja svip á skólalífið, 36 ■ Geta fullnægt öllum
sínum þörfum, 36 ■ Something is rotten, 37 ■ Úr loftinu, 37 ■ Opinber tilkynning frá bresku utanríkisstjórninni í London, 37 ■ Alltof víðir kjólar, 38 ■
Inntökupróf, 38 ■ Ermar rifna af kjólum og piltar kollveltast, 38 ■ Vekjaraklukka fyrir nemendur, 38 ■ Tangó, púðursykur og Svarti Pétur, 38 ■ Dansæfingar
Verzlunarskólanema, 39 ■ Drepsótt kveður dyra, 40 ■ Tilgangur lífsins, 40 ■ Neyðarástand í Reykjavík, 40 ■ Fjórar skólastúlkur, 41 ■ Heilsuspillandi peysuföt,
41 ■ Reykingar stúlkna, 41 ■ Alþingi fjallar um verslunarnám, 42 ■ Frumvarp til laga um Verzlunarskóla Íslands, 43 ■ Sömu laun fyrir sömu vinnu, 43 ■
Prakkarastrik settu svip á skólalífið, 44 ■ Kjarabarátta kennara, 44 ■ Veigamiklar skipulagsbreytingar, 45 ■ Hvers vegna er þörf á undirbúningsdeild? 45 ■
Breytingar á skólanefnd, 45 ■ Erfitt nám að loknum löngum vinnudegi, 46 ■ Mælska hans er ómótstæðileg, 46 ■ Skotin í íslenskukennaranum, 47 ■ Dúxar fá
verðlaun, 47 ■ Skólastjóri í innheimtustörfum, 48 ■ Kúristar eiga undir högg að sækja, 48 ■ Stúlkurnar blikka strákana, 48 ■ Tuskuðu skólastjórann til, 49 ■
Óþekkar skólastúlkur, 49 ■ Sá einn í gegnum þennan endemis skollaleik, 50 ■ Söguleg starfslok, 50 ■ Hvernig tók Þórbergur brottrekstrinum? 51 ■ Stúlkur
fara á mis við leikfimikennslu, 52 ■ Ó, hann er svo sætur, 52 ■ Eftirbátur annarra skóla, 52 ■ Málfundafélagið í kreppu, 53 ■ Þriðji bekkur tekur til starfa, 54
■ Bakkusarmerkin blökku, 54 ■ Nemendur kvarta ... 54 ■ Einkunnir nemenda, 54 ■ Framtíð Verzlunarskólans rædd á Alþingi, 55 ■ Verzlunarskólanemendur
klofnir í afstöðu sinni, 56 ■ Sameiginlegur dansleikur, 56 ■ Samvinna er lausnin, 56 ■ Skólanefnd samþykkir nýja reglugerð, 57 ■ Draumur um framtíð, 57 ■
Við viljum betri skóla, 58 ■ Óskabarnið vanrækt, 58 ■ Upphaf leiklistarstarfsemi, 58 ■ Iðjuleysi nemenda til skammar, 59 ■ Hvað varð um nemendur? 59 ■
Venjulegur skóladagur, 60 ■ Bóksala nemenda, 60 ■ Söngur, píanóspil og ræðuhöld, 61 ■ Verzlunarmannafélagið Merkúr styður sameiningu, 61 ■ Auglýsing
fyrir alla gymnastikæfendur, 61 ■ Ég veit ekki, 61 ■ Hin fagra fótamennt, 62 ■ Fyrsti dansleikurinn, 62 ■ Kvef og konur, 62 ■ Þeir sem eru á böllum, 62 ■ Engill
án ímyndunarafls, 62 ■ Skólahljómsveit stofnuð, 63 ■ Fallegur kjóll, 63 ■ Verzló, 63 ■ Í söluferð með strandferðaskipi, 64 ■ Fréttir úr skólanum, 64 ■
Verzlunarskólanemar halda skólastjóra sínum veislu, 64 ■ Í himnaríki um jólin, 65 ■ Syfjaðir nemendur, 65 ■ Tafl og billjardfélag, 65 ■ Rekstur skólans
1912–1931, 66 ■ Nemendafjöldi, 66

3. kafli. Skólastjóratíð Vilhjálms Þ. Gíslasonar 1931–1953

67–118

Stjórnarbylting í skólanum, 67 ■ Skólastjóraskipti, 67 ■ Nýtt skólahús keypt við Grundarstíg, 68 ■ Reglur skólaráðs Verzlunarskólans, 69 ■ Skólastjóri býður
nýnema velkomna, 70 ■ Ríkisstjórnin eignar sér umbæturnar, 70 ■ Jón Sívertsen tregur til að láta af störfum, 70 ■ Skop, 70 ■ Nýr skólastjóri með nýjar
hugmyndir, 71 ■ Launamál kennara, 71 ■ Karlakór Verzlunarskólans, 71 ■ Nemendamót Verzlunarskólans haldið í fyrsta sinn, 72 ■ Áhorfendur stóðu á
öndinni af undrun, 72 ■ Hræddar við að verða sér til skammar, 72 ■ Verzlunarskólablaðið kemur út í fyrsta sinn, 73 ■ Ávarp fyrsta ritstjórans, 73 ■ Skólastjóri
áhugasamur um félagslíf nemenda, 73 ■ 2. Nemendamót Verzlunarskóla Íslands 1933, 73 ■ Sumir á lakkskóm og aðrir hálfnaktir, 73 ■ Bjóðum kreppunni
birginn, 74 ■ Sænska frekar en danska, 74 ■ Óstundvísi Íslendinga, 74 ■ Veljum íslenskt, 75 ■ Skammdegisdrungi, 75 ■ Átta reglur fyrir afgreiðslumenn, 75
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■ Stéttahatur og flokkadrættir, 75 ■ Innflutningshöftin á að afnema, 75 ■ Ræðukeppni milli VÍ og MR, 76 ■ Fyrstubekkingar stofna nýtt málfundafélag, 76 ■
Skólastjóri varpar MR-ingum á dyr, 76 ■ Kynningarkvöld nýnema, 76 ■ Verklegar æfingar, 76 ■ Nýjungar í skólastarfi, 77 ■ Framhaldsdeild tekur til starfa, 77
■ Nemendur fagna framhaldsdeildinni, 77 ■ Mikil fjölgun nemenda, 77 ■ Bókasafn og vörusafn taka til starfa, 77 ■ Nasistar í skólanum, 78 ■ Tveir Nassar
sitja um líf yðar, 78 ■ Fasisminn ógnar nútímanum, 79 ■ Á dansæfingu, 79 ■ Landi bruggaður, 79 ■ Heyrt á dansæfingu, 79 ■ Í verslunarháskóla í Leipzig, 80
■ Til framhaldsnáms í London, 81 ■ Aðeins tveir án vinnu, 81 ■ Sumarvinna nemenda, 81 ■ Leiðir skiljast að eilífu, 81 ■ Sönn verslunarþekking byggist á
vísindum, 82 ■ Skólanefnd fer með yfirstjórn skólans, 82 ■ Ólæsileg skrift, 82 ■ Skólasöngur Verzlunarskólans, 82 ■ Stúlkur teknar í kórinn, 82 ■
Kennslunýjungar í vélritun valda byltingu, 83 ■ Háskólanemar læra vélritun í Verzló, 83 ■ Sýndu ritvélinni virðingu, 83 ■ Ráðleggingar til vélritara, 83 ■ Fyrsta
kennslubókin í vélritun, 83 ■ Próf, 83 ■ Fjölsóttasti framhaldsskóli landsins, 84 ■ Verzlunarskólinn fagnar 30 ára afmæli, 84 ■ Fremur skemmtistaður en skóli,
84 ■ Útlitið ekki gott vegna kreppunnar, 85 ■ Bindindisfélag Verzlunarskólans, 85 ■ Hvað er vörufræði? 85 ■ Erlent slangur í íslensku verslunarmáli, 85 ■
Áfengi veldur geðveiki, 85 ■ Vinsælasti hringjari skólans, 86 ■ Viljinn ýmist prentaður eða fjölritaður, 86 ■ Lesstofa nemenda opnuð, 86 ■ Skólanum lokað
vegna inflúensufaraldurs, 86 ■ Verzlunarskólinn fær lítinn ríkisstuðning, 86 ■ Góð kjör, 86 ■ 4. bekkur tekur til starfa, 87 ■ Merki og fáni Verzlunarskólans,
87 ■ Skólapiltur deyr, 87 ■ Slæmar árstekjur, 87 ■ Nám í upplýsingatækni, 87 ■ Fyrsti fjölritarinn, 87 ■ Fjör í frímínútum, 87 ■ Fullveldishátíð
Verzlunarskólans, 88 ■ Nemendasamband stofnað, 88 ■ Sveigjanlegur námstími, 88 ■ Erfiðleikar við innheimtu skólagjalda, 88 ■ Skemmtiferð í skíðaskála, 89
■ Skólaselsmálið, 89 ■ Mikilvægi útivistar, 89 ■ Nemendur endurnærðir af háfjallalofti, 89 ■ Kvenhlutverkið er mótað af samfélaginu, 90 ■ Varnarræða
verslunarmannsins, 90 ■ Viðskiptamenntun á háskólastigi, 91 ■ Vangadans, 91 ■ Bókakostur bókasafnsins vex, 91 ■ Stelpurnar stofna saumaklúbb, 91 ■ Breski
herinn leggur skólahúsið undir sig, 92 ■ Skólagjöld hækka og lækka, 92 ■ Ný skipulagsskrá samþykkt, 92 ■ Skipulagsskrá fyrir Verzlunarskóla Íslands, 92 ■
Úr farskóla í Verzlunarskólann, 93 ■ Stílabækurnar útpáraðar, 93 ■ Íþrótt íþróttanna, 94 ■ Verzló sigrar MR, 94 ■ Handknattleiksæði grípur um sig, 94 ■ Beðið
eftir íþróttahúsi, 94 ■ Líklega hefur dr. Jón kennt mér mest, 95 ■ Tungumálanám opnar nýja heima, 95 ■ Hafið þér séð þessi náttföt? 95 ■ Chaplin í Verzló,
95 ■ Verzlunarskólinn fær leyfi til að útskrifa stúdenta, 96 ■ Ríkisstyrkur hækkaður, 96 ■ Óvissa á árum síðari heimsstyrjaldar, 97 ■ Notum menntunina í þágu
góðra verka, 97 ■ Skip framtíðarinnar, 97 ■ Hlutverk unga fólksins að reisa nýja menningu, 97 ■ Ritdeila í Helgafelli, 98 ■ Lærdómsdeild tekur til starfa, 99 ■
Hvað áttu nemendur að læra í Verzlunarskólanum? 99 ■ Kínversk leikfimi og kaffi á Hótel Borg, 100 ■ Sjálfstæði í sjónmáli, 100 ■ Fyrstu fastráðnu kennararnir,
101 ■ Leikfimikennsla í fastari skorðum, 101 ■ Nokkurs konar tilraunabekkur, 102 ■ Hugleiðingar við burtfararpróf, 102 ■ Verzlunarskólakórinn tekur til
starfa, 102 ■ Hvað varð um stúdentana? 102 ■ Gjafir afmælisárganga, 102 ■ Húsbyggingaráform, 103 ■ Skólabúð opnuð, 104 ■ Fegurðardrottning kosin í
fyrsta sinn, 104 ■ Skíðafrí misnotuð, 104 ■ Skólaselsmálið endurvakið, 104 ■ Fánaafhending, 104 ■ Skólaferðalag nemenda á Laugarvatn, 105 ■ Fjórir
Verzlunarskólanemar í landsliðinu, 105 ■ Góð íþróttaafrek, 105 ■ Ráðningarþjónusta Vilhjálms skólastjóra, 106 ■ Heilbrigði, drenglyndi og dugnaður, 106 ■
Áhugamál nemenda, 106 ■ Líflegir málfundir, 106 ■ Tuttugu dansleikir á einu ári, 107 ■ Skemmtanaleysið í Reykjavík, 107 ■ Stærra og betra
Verzlunarskólablað, 107 ■ Náttúruhamfarir í návígi, 107 ■ Dr. Jón breiddi bókina yfir andlitið, 108 ■ Nýjungar í kennslu, 108 ■ Nemendamótssýning fyrir
almenning, 108 ■ Verzlunarskólanemar á Ólympíuleikunum, 108 ■ Eftirköst styrjaldarinnar, 109 ■ Á að geyma ungt fólk í búrum? 109 ■ Látum hagkvæmnina
ráða, 109 ■ Aflabrestur, verðbólga og vöruþurrð, 109 ■ Sparkaði í skólastjórann, 110 ■ Verzlunarskólinn heldur vöru- og tískusýningu, 110 ■ Stúlkurnar ganga
í húsmóðurstað, 110 ■ Er peysufatadagurinn í dag? 110 ■ Frændþjóðir sóttar heim, 111 ■ Afreksfólk í hnefaleikum og sundi, 112 ■ Mikill tónlistaráhugi, 112
■ Djassinn lýsir hugarástandi nútímamannsins, 112 ■ Dansmúsík og fjörugir vínarvalsar, 112 ■ Fullkominn orkugjafi, 112 ■ Látum letigyðjuna ráða, 113 ■
40 ára kennaraafmæli, 113 ■ Daprir tímar fyrir Viljann, 113 ■ Vínarbrauð og heimagert konfekt selt í skólabúðinni, 114 ■ Fjárreiður skólans 1931–1951, 114
■ Leyndarmálið, 114 ■ Þungamiðjan í lífi okkar, 116 ■ Frá Grundarstíg til Parísar, 117 ■ Nemendur aldrei fleiri, 117 ■ Skrifstofustúlka, 117 ■ Vilhjálmur
kvaddur með veisluhöldum, 118 ■ Vilhjálmur Þ. Gíslason ráðinn útvarpsstjóri, 118 ■ Bestu ár ævi minnar, 118 ■ Dálítið hopp og hí, 118

4. kafli. Dr. Jón tekur við stjórninni 1953–1966

119–152

Húsnæðisekla bitnar á félagslífinu, 119 ■ Sérstakur andi í skólahúsinu, 119 ■ Álfakroppar og spretthlauparar í frímínútum, 120 ■ Ég valdi Verzló ... Séra Auður
Eir Vilhjálmsdóttir, 120 ■ Hefði ég verið strákur, 120 ■ Kennari, skólastjóri og fræðimaður, 121 ■ Tannskemmdir færast í vöxt en ilsig á undanhaldi, 121 ■
Stúdentspróf í íslensku, 121 ■ Nemendur leggja niður félagslífið, 122 ■ Nýir kennarar koma til starfa, 122 ■ Hverra manna ert þú? 123 ■ Þetta var eins konar
verkfall, 123 ■ Stúlkur raða sér í verðlaunasætin, 123 ■ Lítill hagnaður af dansæfingunni, 123 ■ Endurbætur á skólahúsinu, 123 ■ Verzlunarskólinn fagnar 50
ára afmæli, 124 ■ Lentum óvænt í sviðsljósinu, 124 ■ Hlutverk skólans í sjálfstæðisbaráttunni, 124 ■ Kalda stríðið setti svip á umræðuna, 125 ■ Bragi mælskasti
maður skólans, 125 ■ Fyrsta ritstýra Verzlunarskólablaðsins, 126 ■ Kvennalisti býður fram, 126 ■ Ég valdi Verzló ... Björgólfur Guðmundsson, 126 ■ Eitthvað
seiðandi nýtt, 127 ■ Tíminn gleypir börnin sín, 128 ■ Kennarar fá lífeyrisréttindi, 128 ■ Hvað varð um nemendur? 128 ■ Bókasafnið hefur útlán bóka, 128 ■
Á Ítalíu, í Lettlandi og Frakklandi, 129 ■ Námskeið í hagnýtum skrifstofustörfum, 130 ■ Stúlkur í ritarastörf – piltar í stjórnunarstöður, 130 ■ Skreið til Ghana,
kaffi til Íslands, 130 ■ Vinnusálfræði vekur litla lukku, 130 ■ Nokkuð til í því, 130 ■ Kaldasti skóladagur vetrarins, 131 ■ Ninna ráðin til að kenna leikfimi,
131 ■ Gervitungl og ást, 131 ■ Aðeins sex mættu á jóladansleik, 131 ■ Leyndarmál, 131 ■ Hvað merkja orðin? 131 ■ Ætlaði ekki að þora inn á kennarastofuna,
132 ■ Venjulegur skóladagur, 133 ■ Rúnturinn, 134 ■ Draumur verslunarmannsins, 134 ■ Áhugi á kvenfatnaði, 134 ■ Dansnámskeið Heiðars Ástvaldssonar,
134 ■ Dýnamítmúsíkin á Grundarstígnum, 134 ■ Nám í viðskiptagreinum endurskoðað, 135 ■ Færri komast að en vilja, 135 ■ Málfundir vel sóttir, 135 ■
Löng bið á enda, 136 ■ Efri hæð nýja skólans tekin í notkun, 137 ■ Verslunardeildir gagnfræðaskóla, 137 ■ Gunnar Jónsson ráðinn húsvörður, 137 ■ Risastökk
tekið með byggingu Nýja skólans, 138 ■ Hvernig á Verzlunarskólastúlkan að klæða sig? 138 ■ Munið þið eftir því þegar dr. Jón sprakk? 139 ■ Nýliðun í
kennarahópnum, 139 ■ Hvernig koma kennarar nemendum fyrir sjónir? 140 ■ Fegurðardrottning Verzló, 140 ■ Tvistkjólar og mjaðmadillandi dans, 140 ■
Kartöfluhlaup á síðustu árshátíðinni, 141 ■ Íþróttamót og íþróttaferðir, 141 ■ Skólastjóri á ferð og flugi, 141 ■ Vélritunarkunnáttan kemur að góðu gagni, 141
■ Ný starfsmiðuð námsbraut, 142 ■ Reykingar nemenda, 142 ■ Kvikmyndakvöld helgað minningu Kennedys, 142 ■ Tækniframfarir og andleg fátækt, 142 ■
Kennaragrín, 142 ■ Besti skóli landsins, 143 ■ Kom ekki upp einu orði þegar dr. Jón bauð dús, 143 ■ Enn um þéringar, 143 ■ Leitin að hinum eina rétta, 143
■ Fékk kennarana til að roðna, 144 ■ Hátt í 500 nemendur á skólabekk, 144 ■ Ég valdi Verzló ... Gunnar B. Dungal, 144 ■ Fjögur samstæð smáljóð, 144 ■
Kennaragrín, 144 ■ Slæm umgengni í frímínútum, 144 ■ Hverjir eru bítilmennin? 145 ■ Síðhærðir strákar, 145 ■ Málfundafélagið í herferð gegn hungri, 145
■ Tækniklúbbur stofnaður, 145 ■ Miðsvetrarpróf færð til, 145 ■ Útþenslustefna kommúnista ógnar heimsfriðinum, 145 ■ Yfirkennari gagnrýnir stefnu
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skólayfirvalda, 146 ■ Nemendum er engin vorkunn, 146 ■ Hæfileikar en ekki peningar eiga að ráða, 146 ■ Verzlingar í villta vestrinu, 147 ■ Lélegur
kvikmyndasmekkur unglinga, 147 ■ Kennarafélagið málsvari kennara í kjaramálum, 148 ■ Köttur í bóli bjarnar, 148 n Barfundir í Þjóðleikhúskjallaranum, 148
■ Kennarar fara í námsferð til Noregs, 149 ■ Bílastæði við skólann, 149 ■ Kaffistofa kennara tekin í notkun, 149 ■ Hver var hugur nemenda? 150 ■ Bæjarbúar
hættir að kippa sér upp við spariklædd ungmenni, 150 ■ Litríkur kennari lítur um öxl, 151 ■ Bókarinn og Siggi lærer kvaddir, 151 ■ Fjögurra landa ferð, 152

5. kafli. Skólabyggðin við Grundarstíg 1966–1979

153–190

Skólinn kaupir Hellusundshúsið, 153 ■ Húsin þrjú, 153 ■ Inntökupróf í 3. bekk, 153 ■ Skólagjöld, 153 ■ Verzlunarskólablaðið í sókn, 154 ■ Listafélagið hefur
starfsemi, 154 ■ Yngri nemendum „bolað frá“, 154 ■ Skrifstofan færð inn í skólabygginguna, 154 ■ Nemendafélag Verzlunarskóla Íslands stofnað, 155 ■ Eru
kennararnir ekki nógu strangir? 155 ■ Hart deilt um sjónvarp og hægri umferð, 155 ■ Góður kennari kveður, 155 ■ Fjölbreyttar stjórnmálaskoðanir, 156 ■
Stúdentasamband Verzlunarskóla Íslands, 156 ■ Á Bindindisfélagið framtíð fyrir sér? 157 ■ Verzlunarskólablaðið selt í áskrift, 157 ■ Síðdegiskennsla á
laugardögum leggst af, 157 ■ Yngri nemendur óánægðir með fyrirkomulag Nemendamóts, 157 ■ „Just great“, 158 ■ Hörð barátta um embætti NFVÍ, 158 ■ Ég
valdi Verzló ... Sigrún Valbergsdóttir, 158 ■ Ég valdi Verzló ... séra Örn Bárður Jónsson, 158 ■ Verzlingar verða fyrir aðkasti í Háskólanum, 159 ■ Langflestir í
viðskiptafræði og lögfræði, 159 ■ Úr Verzló í tannlækningar, 159 ■ Sjö dúxar fóru í læknisfræði, 159 ■ Örsteds-einkunnastiginn kvaddur, 160 ■ Spænska kennd
í 6. bekk, 160 ■ Á að leggja niður 1. og 2. bekk? 160 ■ Frá Verzlunarskóla Íslands, 160 ■ Brúnaþungur húmoristi, 161 ■ Magnaður dansvaki, 161 ■ Lék kalla
sem kellingar af jafn mikilli innlifun, 161 ■ Stúlkurnar sigra karlkyns „antisportista“, 161 ■ Skáldmæltur formaður Bílaklúbbsins, 162 ■ Hvorugt má vanrækja,
líkama eða sál, 162 ■ Ráðstefna norrænna verslunarskólakennara, 162 ■ „Öfundaðir sem komum úr Verzló“, 163 ■ Hvers leitar æskan? 163 ■ Hippalíf,
kommúnur og frjálsar ástir, 164 ■ Flauelsbuxur voru það djarfasta, 164 ■ Hvílíkt kerlingarhró er ég að verða? 164 ■ Ljóð til vegsemdar hashis, 164 ■ Hvernig
er þinn fyrirmyndarnemandi? 164 ■ Stúdentsefni í sjóstökkum og kúrekafötum, 165 ■ Kjarabarátta á skrifstofunni, 165 ■ Brunavörður skipaður, 165 ■ Smælki,
165 ■ Breytingar á inntöku nemenda, 166 ■ Er Volvojakkinn heppilegur skólabúningur? 166 ■ Hvað er að gerast í Belfast? 167 ■ Fjölgað í stjórn NFVÍ, 167
■ Hlutverk hagsmunaráðs, 167 ■ Nemendur gefa kennurum einkunnir, 167 ■ Skólastarf í endurskoðun, 168 ■ Breytingar á skólakerfinu, 168 ■ Ný
inntökuskilyrði í Verzlunarskólann, 168 ■ Fjórar námsleiðir, 168 ■ Deilt um inntökuskilyrði í lærdómsdeild, 169 ■ Flokkadrættir meðal nemenda, 170 ■ Ólafur
Ragnar berst fyrir endurreisn Glaumbæjar, 170 ■ Nú er Glaumbær brunninn, 170 ■ Eldur í skólanum, 170 ■ Framkvæmdastjóri skólanefndar, 170 ■ Kann vel
við mig innan um unga fólkið, 171 ■ Ragnhildur og kaffisjóðurinn, 171 ■ Nám er vinna, 172 ■ Nemendamót með nýju sniði, 172 ■ Færðumst mikið í fang,
172 ■ Stórmarkaðir ryðja sér til rúms, 172 ■ Styrkja vináttuböndin í gönguferðum, 173 ■ Frekjan – róttæk hreyfing nemenda, 174 ■ Tillögur
byltingarfundarins, 174 ■ Skólaráð tekur til starfa, 175 ■ Kennarar fylla fimmta tuginn, 175 ■ Námskeið ætlað gagnfræðingum fellt niður, 175 ■ Heilsufar
kennara bágborið, 175 ■ Gos í Heimaey, 176 ■ Gjallregnið stóð yfir bæinn, 176 ■ Ég valdi Verzló ... Viggó Sigurðsson, 176 ■ Varðveitum það sem minnir á
gamla tímann, 176 ■ Rafmagnslaust á Nemendamótsdag, 176 ■ Liðtækur í eldhúsinu, hamingjusamur á fjöllum, 177 ■ Gerum kynfræðslu að skyldunámsgrein,
177 ■ Verzlunarskólinn í Öskjuhlíð? 178 ■ Kennarar segja skólann skulda þeim eina og hálfa milljón króna, 178 ■ Kjör fegurðardrottningar ógilt, 178 ■ VÍMR-dagurinn haldinn í fyrsta sinn, 178 ■ Gömlu dansarnir vinsælir, 178 ■ Sólbrenndir Íslendingar í glænýjum leðurjökkum, 179 ■ Skólastjórakeðjan, 179 ■
Hvað á að gera við allt menntafólkið, 180 ■ Skólaráð ályktar um skólasetningu, 180 ■ Rússar heimsóttir á dimisjón, 180 ■ Verðbólga og efnahagskreppa setja
svip á félagslífið, 180 ■ Hver er tilgangurinn með Bifrastarferðum? 181 ■ Samþykkt að ráða deildarkennara, 181 ■ Verzlunarskólinn þarf að eignast „mini
computer“, 181 ■ Tölva Verzlunarbankans notuð í kennslu, 181 ■ Dreifbýlisstyrkir en engin námslán, 182 ■ Níu stjórnarmenn, 182 ■ Fíflalætin í
kosningabaráttunni, 182 ■ Er almenningsálitið Verzlunarskólanum óhagstætt? 182 ■ Lagafrumvarp um viðskiptamenntun, 183 ■ Verzló sigrar í
Rökræðukeppni framhaldsskólanna, 183 ■ Kennarar leggja niður vinnu, 183 ■ Kennslustundir styttar, 183 ■ Ekki hægt að hugsa sér betri vinnustað, 184 ■
Davíð stressaður fyrir próf, 184 ■ Hanna Maja og Rósa skipuleggja jólatrésskemmtun, 184 ■ Meirihluti stjórnar NFVÍ vill hætta útgáfu Verzlunarskólablaðsins,
185 ■ Eru hassneytendur í Verzló, 185 ■ Perlur fyrir svín? 185 ■ Þjófafaraldur í skólanum, 185 ■ Kökur og kók handa þriðjubekkingum, 186 ■ Verkfallið
bitnar harðast á stúlkunum í 6.-L, 186 ■ Umdeildar árseinkunnir, 186 ■ Stúlkur ekki hæfir blóðgjafar, 186 ■ Samkynhneigð rædd á málfundi, 187 ■ Dr. Jón
heiðursfélagi MFVÍ, 187 ■ Stelpur í miklum meirihluta, 187 ■ Umbætur á aðstöðu Nemendafélagsins, 187 ■ Verzlunarskólinn á ekki að vera hverfisskóli, 187
■ Lítið barn og gamalt fólk í skúmaskotum Gamla skólans, 188 ■ Eggjaát og píanóspil í níu klukkutíma, 188 ■ Nemendafjöldinn í Verzlunarskólanum árin
1953–1979, 188 ■ Dr. Jón lætur af skólastjórn, 189 ■ Síðasta útskriftin, 189 ■ Hér þurfti ekki að beita valdi, 189 ■ Gott samstarf við nemendur og kennara,
189 ■ Menntun skal efla ágæti manna og þroska, 189 ■ Af fjárreiðum 1966–1979, 190

6. kafli. Uppbyggingarár undir forystu Þorvarðar 1979–1986

191–216

Nýr skólastjóri ráðinn, 191 ■ Vestfirðingur og viðskiptafræðingur, 192 ■ Skólastjóra ber að reyna að auka húsnæði skólans, 192 ■ Kennarar mótmæla
ráðningunni, 192 ■ Stór vinnustaður, 192 ■ Nemendur tala tungum, 192 ■ Ég fæ aldrei frí ... en aðrir fá alltaf frí, 193 ■ Trommuleikari Mezzoforte í 4. bekk,
193 ■ Plötuklúbburinn Ívar stofnaður, 193 ■ Mig langar að giftast en geng ekki út, 193 ■ Kennsla í tölvufræði, 194 ■ Fyrsta tölvustofan, 194 ■ Hvað er
borðtölva? 194 ■ Leigðu kjólfötin í Iðnó, 194 ■ Ritgerðarefni á stúdentsprófi í íslensku vorið 1980, 194 ■ Skólinn fagnar 75 ára afmæli, 195 ■ Söngleikurinn
Evíta á Nemendamótinu, 195 ■ Vídeónefnd tekur til starfa, 195 ■ Flatkökur, ostapinnar og brauðtertur, 195 ■ Ég mótmæli, 196 ■ Skólinn fær byggingarlóð í
Kringlumýri, 197 ■ Minningarsjóður um dr. Jón Gíslason, 198 ■ Menntun á að skapa umburðarlyndi, 198 ■ Góður orðstír, 198 ■ Ég valdi Verzló ... Ágústa
Johnson, 198 ■ Ég valdi Verzló ... Hólmfríður Karlsdóttir, 198 ■ Þriðji bekkur virkur í félagslífinu, 199 ■ La donna è Mobile á inntökuprófinu, 199 ■ Hvernig
er hægt að stöðva sniffið? 199 ■ Kennarar rúlla sér fram og aftur, 199 ■ Vítaverð óstundvísi, 199 ■ Feimnismál upp á yfirborðið, 199 ■ Nýtt skólahúsnæði svar
við kröfum tímans, 200 ■ Hilmar og Hrafnkell teikna húsið, 200 ■ Vísir að öldungadeild, 200 ■ Málshættir nýrra tíma, 200 ■ Metnaðarfullur ólátabekkur, 201
■ Annríki á skrifstofunni, 201 ■ Hangikjöt með ullarbragði, 202 ■ Tók fyrirtækið fram yfir námið, 202 ■ „Þorvarðarleg“ yfirlýsing, 202 ■ Stórvirki í leik, söng
og látbragði, 202 ■ Byggingarframkvæmdir hefjast, 203 ■ Fyrsta skóflustungan, 203 ■ Starfsnám á vegum skólans eflt, 203 ■ Í skugga Berlínarmúrsins, 204 ■
Mörgum vísað frá, 204 ■ Sældarlíf á Ibiza, 204 ■ Verslunarmenntadeild tekur til starfa, 205 ■ Erfitt að fá góða kennara, 205 ■ Hagnýtur undirbúningur, 205 ■
Á að innleiða líkamsrefsingar? 206 ■ Langur vinnudagur, 206 ■ Minni heimavinna, 206 ■ Ekkert um rauðsokkukenningar gefið, 206 ■ Rocky Horror á
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Nemendamóti, 207 ■ Frí í næsta tíma! 207 ■ Nemendur fylkja sér um J.R. Ewing og Sjálfstæðisflokkinn, 207 ■ Ungfrú Ísland kemur úr Verzlunarskólanum,
207 ■ Skólastofur til sölu! 208 ■ Lífseigar auglýsingar, 208 ■ Þorvarður rúllaði mér upp, 208 ■ Stærðfræðikennsla í endurskoðun, 209 ■ Við kölluðum okkur
máladeildarjússurnar, 210 ■ Hvað er tölvubanki? 210 ■ Tölvukennsla í sókn, 210 ■ Krossaspurningar á prófi í tölvufræði, 210 ■ Allt milli himins og jarðar,
211 ■ MORFÍS hleypt af stokkunum, 211 ■ Draumaskólinn Verzló, 211 ■ Framkvæmdir við skólabyggingu á undan áætlun, 212 ■ Ætlarðu að opna að aftan?
212 ■ Hvar viltu útskrifast? 212 ■ Kennarar og nemendur, 212 ■ Gleði og sorg í Verzlunarskólanum, 213 ■ Hlaupið með félagsandann og dansað fram á nótt,
214 ■ Flestir með strætó, 214 ■ Hvernig líst nemendum á nýja húsið? 214 ■ Forskot á sæluna, 214 ■ Skólinn selur fasteignir sínar, 215 ■ Skólahúsið við
Ofanleiti í hnotskurn, 215 ■ Sambúð nemenda og iðnaðarmanna, 215 ■ Best klæddu nemendurnir, 216 ■ Ég valdi Verzló ... Björgólfur Thor Björgólfsson, 216
■ Fyrsti skóladagurinn, 216 ■ Norðurlandameistaratitill í Verzló, 216 ■ Geisladiskur vekur áhuga nemenda, 216 ■ Námsráðgjöf tekin upp, 216 ■
Kennslustundum fækkar, 216

7. kafli. Aldahvörf við Ofanleiti 1986–2005

217–267

Verzlunarskóli Íslands á mikið verk óunnið, 217 ■ Dæmigerður mánudagur, 217 ■ Bakslag í seglin, 218 ■ Ég fylgdi með í flutningunum, 218 ■ Öldungadeild
tekur til starfa, 219 ■ Nemendafélag öldungadeildar, 219 ■ Hvað var kennt? 219 ■ Blá eða hvít húfa? 220 ■ Hvers vegna fórst þú í öldungadeild VÍ? 220 ■
Fyrsti nemandinn útskrifast, 220 ■ Starfsnám í endurskoðun, 220 ■ Glæsilegt bókasafn í hjarta nýja skólahússins, 221 ■ Upplýsingatækni kennd sem valgrein,
221 ■ Ég valdi Verzló ... Jón Ásgeir Jóhannesson, 221 ■ Stefnumót við Fred Astaire í dvergsniðnum peysufötum, 222 ■ Síðasti fundur Sambands
verslunarskólakennara, 223 ■ Afdrifarík íþróttaferð til Vestmannaeyja, 224 ■ Diskófrík í rokksveiflu, 224 ■ Ég valdi Verzló ... Lilja Pálmadóttir, 224 ■ Hóf
ferilinn í vídeónefnd, 224 ■ Elfar ber sigur úr býtum í Verzlóvæli, 224 ■ Rússneskir öreigar og bandarískir hippar, 225 ■ Ég valdi Verzló ... Börkur Gunnarsson,
225 ■ Ég fór á fyllirí hvenær sem var ... 225 ■ Skólinn líkt og annað heimili, 226 ■ Að stinga sér til sunds og reyna að svamla, 227 ■ Tölvuháskóli
Verzlunarskólans, 228 ■ Tölvuháskólinn settur, 228 ■ Skóli eða háskóli? 229 ■ Brúin yfir Ermarsundið, 229 ■ Háskólanefnd sett á fót, 229 ■ Kjarabarátta og
verkföll, 230 ■ Uppar, snobbhænsn og pabbastrákar, 232 ■ Ungur Verzlunarskólanemi stofnar tölvufyrirtæki, 233 ■ Betlari í Boss-fötum, 233 ■
Kvikmyndaklúbburinn Ljóslifandi, 233 ■ Merkúr tekið fagnandi, 233 ■ Reykingafólk er líka fólk ... 234 ■ Ég valdi Verzló ... Stephan Stephensen, 234 ■ Stríðið
í huga mér, 234 ■ Hélt ég væri komin til tunglsins ... 235 ■ Skólagjöldin dulbúnar skattahækkanir, 235 ■ Þreyta, 235 ■ Skemmtilegra að vera skólastjóri en
sjónvarpsstjóri, 235 ■ Snobbið og Stuttin og fleiri nýjungar í félagslífinu, 236 ■ Börn mánans fá metaðsókn, 236 ■ Skólinn á að auka samkeppnishæfni
atvinnulífsins, 237 ■ Opið hús, 237 ■ Rekstrarsamningur endurskoðaður, 237 ■ Við vorum mjög stressaðir, 238 ■ Rosalega góður áhorfandi, 238 ■ Árgangarnir
verða verri og verri, 239 ■ Er kreppa á Íslandi? 239 ■ Óskarsverðlaunaafhending í Verzló, 239 ■ Útgáfuhátíð Verzlunarskólablaðsins, 239 ■ Nemendur í
foreldrahlutverki, 240 ■ Útvarp og Sjónvarp Verzló, 240 ■ Dimisjón í sparifötunum, 240 ■ Verzlóvæl í dag, Eurovision á morgun, 241 ■ Verzló í úrslitum í
Gettu betur, 241 ■ Stofnun Verslunarháskóla í sjónmáli, 241 ■ Nýr heimsmeistari í skák, 241 ■ Ljóðdrekar, 242 ■ Lesbók Verzlunarskólablaðsins, 242 ■
Kaffihúsamenning – nýjung á Íslandi, 242 ■ Dagskipunin var sigur! 243 ■ Fjórðungur nemenda hefur íhugað sjálfsvíg, 243 ■ Félagslífið í uppnámi, 244 ■
Kvasir veldur deilum, 244 ■ Hrafnhildur fegurðardrottning, 244 ■ Hvernig er rétt að lifa lífinu? 245 ■ Hóf söngferilinn á Nemendamóti, 245 ■ Andlitsfarðinn
og sjálfstraustið, 245 ■ Starfsmannasamtök skólans standa fyrir blómlegu félagslífi, 246 ■ Internetið opnar óteljandi möguleika, 246 ■ Sjóðir í vörslu skólans,
246 ■ Skólagangan byggðist algjörlega á tölvum, 247 ■ Öldungadeild lögð niður, 247 ■ Hvar eru stelpurnar? 248 ■ Sigurganga ræðuliðsins heldur áfram, 248
■ Mætingareinkunn veldur deilum, 248 ■ Erfiðleikarnir hertu mig, 249 ■ Viðskiptaháskólinn í Reykjavík tekur til starfa, 250 ■ Háskóli með nýju nafni en
gömlu góðu innihaldi, 250 ■ Ný brautaskipting, 251 ■ Nemendur í alþjóðasamstarfi, 251 ■ Gaf eiginhandaráritanir eftir Nemendamót, 252 ■ Hvað í
ósköpunum er ég að gera hér? 252 ■ Hvað er menningarfræði? 252 ■ Með hverjum ætlar þú í sambúð? 253 ■ Verzlunarskólinn mótmælir nýrri námskrá, 253
■ Ég valdi Verzló ... Eirík Sördal, 253 ■ Stórkostleg stund, 254 ■ Ungt fólk með andlega kransæðastíflu? 254 ■ Félagslífið er engu líkt, 255 ■ Ingi ráðinn
aðstoðarskólastjóri, 255 ■ Galakvöld stúdentsefna, 255 ■ Margmiðlunardiski dreift með Verzlunarskólablaðinu, 255 ■ Draumur að búa í bíómynd, 256 ■
Stuttmyndahátíðin Ljósið, 256 ■ Með skartgrip í kjaftinum, 256 ■ Stærri skóli, fjölbreyttara nám, 257 ■ 20–30 skeyti á dag, 257 ■ Dæmigerður dagur í
útskriftarferð á Krít sumarið 2001, 257 ■ Átröskun og vöðvafíkn, 258 ■ Tónsmíðakeppni nemenda, 258 ■ Verzló sigraði Skólóvision, 258 ■ Sannar sögur úr
skólalífinu, 258 ■ Nei, takk. Ég er ólétt, 259 ■ Hvað kostar að vera Verzlunarskólanemi? 259 ■ Ný viðbygging við skólann vígð, 260 ■ Hvað er SVÍV? 260 ■
Sókrates og Da Vinci haukar í horni, 261 ■ Aukinn þekkingarþorsti, 261 ■ Forvarnir gegn þunglyndi, 261 ■ Mælskur og minnugur, 262 ■ Nylon-stelpurnar í
Verzló, 262 ■ Nýnemar í grillpartí, 262 ■ Nýtt bókasafn tekið í notkun, 262 ■ Er líf að loknum kennsludegi? 263 ■ Sannar sögur úr skólalífinu, 263 ■ Vel
menntaðir kennarar, 263 ■ Nýtt og öflugt námstæki, 264 ■ Forvarnardagur árviss atburður, 264 ■ Bindindi borgar sig ... 264 ■ Sérhæft nám fyrir verslunarfólk,
265 ■ Skólanefnd á nýrri öld, 265 ■ Þorvarður Elíasson lætur af skólastjórn, 266 ■ Þorvarður kveður nemendur og kennara, 266 ■ Hver er arfleifð Þorvarðar?
266 ■ Sölvi Sveinsson ráðinn skólastjóri, 266 ■ Verzlunarskólinn 100 ára, 267 ■ Vinsælasti framhaldsskóli landsins, 267 ■ Nemendafjöldi í Verzlunarskólanum
1979–2005, 267
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Tabula gratulatoria
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands
Valgerður Sverrisdóttir, viðskiptaráðherra
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra
Aagot Árnadóttir
Adda Sigríður Jóhannsdóttir
Adolf Bjarnason
Aðalheiður Árnadóttir
Aðalheiður Ásgrímsdóttir
Aðalheiður Guðmundsdóttir
Aðalheiður Karlsdóttir
Aðalsteinn Davíðsson
Aðalsteinn Gunnar Jóhannsson
Aðalsteinn Egill Jónasson
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson
Aðalsteinn Valdimarsson
Agnar Lúðvíksson
Agnar Óttar Norðfjörð
Agnes Aðalsteinsdóttir
Agnes Henningsdóttir
Albert Leó Haagensen
Albert Jónsson
Alda Bragadóttir
Alda Jóna Nóadóttir
Alda Sigurðardóttir
Alexander G. Eðvardsson
Alexía Margrét Björnsdóttir
Alexía M. Gunnarsdóttir
Alfreð Atlason
Andrés Einar Hilmarsson
Andrés R. Kristjánsson
Andri Þór Guðmundsson
Andri Tómas Gunnarsson
Andri Sveinsson
Anna Hallgrímsdóttir
Anna Jónína Hauksdóttir
Anna Vilborg Ívarsdóttir
Anna Sigríður Jóhannsdóttir
Anna G. Jósefsdóttir
Anna Karlsdóttir
Anna Guðrún Maríasdóttir
Anna Maggý Óskarsdóttir
Anna María Sigurðardóttir
Anna Rósa Sigurjónsdóttir
Anna Guðrún Sigurvinsdóttir
Anna Guðrún Tómasdóttir
Anna Tryggvadóttir
Anna Kristín Úlfarsdóttir
Anna Dóra Þorgeirsdóttir
Anna Berglind Þorsteinsdóttir
Anna María Þorvaldsdóttir
Anton Karl Ingason
Ari Sigurðsson
Arna Helgadóttir
Arna Katrín Steinsen
Arnar Hrafn Jóhannsson
Arnbjörg Auður Örnólfsdóttir
Arnfinna Björnsdóttir
Arnheiður Guðmundsdóttir
Arnold B. Bjarnason
Asta Marie Faaberg
Atli Már Guðmundsson
Atli Hauksson
Atli Heiðar Þórsson
Auðbjörg Lísa Gústafsdóttir
Auður Einarsdóttir

Auður Finnbogadóttir
Auður Ester Guðlaugsdóttir
Auður Fríða Gunnarsdóttir
Auður Vésteinsdóttir
Auður Eir Vilhjálmsdóttir
Auður Björg Þorvarðardóttir
Axel V. Gunnlaugsson
Ágúst Már Ármann
Ágúst Birgisson
Ágústa Pála Ásgeirsdóttir
Ágústa Björnsson
Ágústa K. Johnson
Ágústa Þóra Johnson
Ármann Ármannsson
Ármann Eiríksson
Ármann Halldórsson
Ármann Snær Torfason
Árni Árnason
Árni Þór Árnason
Árni Grétar Gunnarsson
Árni Gunnarsson
Árni Hermannsson
Árni Þór Hlynsson
Árni Ísleifsson
Árni G. Jensson
Árni Jónsson
Árni S. Norðfjörð
Árni Ólafsson
Árni Sigurjónsson
Árni Steinsson
Árni Theódórsson
Árni Kr. Þorsteinsson
Ása G. Gísladóttir
Ása Ingibergsdóttir
Ásbjörg Magnúsdóttir
Ásdís Rósa Baldursdóttir
Ásdís Haraldsdóttir
Ásdís Jónsdóttir
Ásdís E. Petersen
Ásgeir Einarsson
Ásgeir Hannes Eiríksson
Ásgeir Eiríksson
Ásgeir Hjörleifsson
Ásgeir Jóhannesson
Ásgeir Bolli Kristinsson
Ásgeir Bragi Ólafsson
Ásgeir Tómasson
Ásgerður Jóna Flosadóttir
Ásmundur Ólafsson
Ásta Egilsdóttir
Ásta Margrét Hávarðardóttir
Ásta Sigrún Helgadóttir
Ásta Henriksen
Ásta Magnúsdóttir
Ásta G. Pétursdóttir
Ásta Pétursdóttir
Ásta Jenný Sigurðardóttir
Ásta Díana Stefánsdóttir
Ásta Þórarinsdóttir
Ástbjörg Guðrún Haraldsdóttir
Ásthildur Torfadóttir
Baldur Pálmason

Baldur Sveinsson
Baldvin Elíasson
Benedikt I. Ásgeirsson
Benedikt Bjarnason
Benedikt Gíslason
Benta Margrét Briem
Berglind Grétarsdóttir
Berglind Skúladóttir Sigurz
Berglind Helga Sigurþórsdóttir
Bergþór Reynisson
Bergþóra Gísladóttir
Berta Guðmundsdóttir
Bertha S. Sigurðardóttir
Bessi Bjarnason og
Margrét Guðmundsdóttir
Birgir Tómas Guðbrandsson
Birgir Rafn Jónsson
Birgir Kristmannsson
Birgir Þór Ólafsson
Birgir Ólafsson
Birgir F. Strandberg
Birgit Helland
Birna G. Bjarnleifsdóttir
Birna Loftsdóttir
Bjarney Sonja Ólafsdóttir og
Rafn Árnason
Bjarni Ármannsson
Bjarni B. Ásgeirsson
Bjarni Már Gylfason
Bjarni Ingvarsson
Bjarni Ísleifsson
Bjarni Snæbjörn Jónsson
Bjarni Jónsson
Bjarni Pálsson
Bjarni Kristján Þorvarðarson
Björg Hólmfríður Björnsdóttir
Björg H. Eysteinsdóttir
Björg Marta Ólafsdóttir
Björgólfur Björgólfsson
Björgólfur Guðmundsson
Björgvin Schram
Björk Jónsdóttir Hallgrímsson
Björk Ragnarsdóttir
Björk Þorgrímsdóttir
Björn Ástmundsson
Björn Finnbogason
Björn Lárusson
Björn Steinar Pálmason
Björn Stefánsson
Björn Ingi Sveinsson
Björn Þorsteinsson
Bogi Ísak Nilsson
Bogi Pálsson
Bolli Davíðsson
Borghildur Kristín Magnúsdóttir
Bolli Kjartansson
Bragi Hansson
Bragi Þór Valsson
Brjánn Guðni Bjarnason
Bryndís Malla Elídóttir
Bryndís Þ. Hannah
Bryndís Helgadóttir
1905–2005

Bryndís Óskarsdóttir
Bryndís Íris Stefánsdóttir
Brynhildur Ingjaldsdóttir
Brynhildur Jóhannsdóttir
Brynja Leósdóttir
Brynja Kolbrún Ólafsdóttir
Brynjólfur Bjarnason
Brynjólfur Sigurðsson
Bylgja Birgisdóttir
Böðvar Valgeirsson
Börkur Árnason
Daði Sverrisson
Dagbjartur Willardsson
Dagmar J. Óskarsdóttir
Dagmar Elín Sigurðardóttir
Dan Valgarð S. Wiium
Davíð Hansson
Davíð Smári Jóhannsson
Diljá Margrét Gústafsdóttir
Dóra Berglind Torfadóttir
Edda Arnholtz
Edda Márusdóttir
Eggert Hauksson
Egill Viggósson
Eiður H. Einarsson
Einar Baldvin Axelsson
Einar Benediktsson
Einar E. Guðmundsson
Einar Guttormsson
Einar Hjaltason
Einar Hilmar Jónmundsson
Einar Örn Jónsson
Einar Magnús Júlíusson
Einar Marinósson
Einar Matthíasson
Einar Sturla Møinichen
Einar Jón Ólafsson
Einar Ólafsson
Eiríkur K. Björnsson
Eiríkur B. Harðarson
Eiríkur Tómasson
Elfar Aðalsteinsson
Elías Hergeirsson
Elías Kristjánsson
Elín Ólöf Gísladóttir
Elín Ástríður Gunnarsdóttir
Elín Steiney Kristmundsdóttir
Elín Pálsdóttir
Elín Sigurðardóttir
Elísabet Bjarnadóttir
Elísabet Eiríksdóttir
Ellert Þór Benediktsson
Ellert Kristján Stefánsson
Elsa Jónsdóttir
Elsa Björk Pétursdóttir
Emil Theódór Guðjónsson
Emil L. Guðmundsson
Erla Hannesdóttir
Erla Ívarsdóttir
Erla Sigurðardóttir
Erla Sigurjónsdóttir
Erlendur Hjaltason
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Erna Eyjólfsdóttir
Erna G. Franklín
Erna Gísladóttir
Erna Bryndís Halldórsdóttir
Erna Kristjánsdóttir
Erna Matthíasdóttir
Esther R. Guðmundsdóttir
Eva Sigurðardóttir
Eygló Eiðsdóttir
Eyjólfur Bergþórsson
Eyjólfur Björgvinsson
Eyjólfur Brynjólfsson
Eyjólfur Guðmundsson
Eyjólfur Martinsson
Eyrún Baldvinsdóttir
Fannar Freyr Jónsson
Fanney Jóhannsdóttir
Fanney Ottósdóttir
Fanney Óskarsdóttir
Finnbogi Björnsson
Finnur Árnason
Fjóla Kristín Halldórsdóttir
Freyja Jóhannsdóttir
Freyr Þórarinsson
Friðbjörn Björnsson
Friðjón B. Friðjónsson
Friðrik Haraldsson
Friðrik Sigfússon
Friðþjófur Ó. Johnson
Friðþjófur Max Karlsson
Fríða Britt Bergsdóttir
Fríða Bogadóttir
Fríða Kristín Jóhannesdóttir
Fríða Kristjánsdóttir
Garðar Briem
Garðar Forberg
Garðar Ingvarsson
Garðar Valdimarsson
Geir Ragnar L. Andersen
Geir G. Zoëga
Geir Magnús Zoëga
Geirmundur Kristinsson
Gerður Harpa Kjartansdóttir
Gerður Sigríður Tómasdóttir
Gísli Marteinn Baldursson
Gísli V. Einarsson
Gísli Matthías Eyjólfsson
Gísli Guðmundsson
Gísli Björn Heimisson
Gísli S. Kristjánsson
Gísli Marteinsson
Gísli Ragnar Pétursson
Gísli Fannar Rúnarsson
Gísli Steinsson
Grétar Haraldsson
Grétar Jónsson
Grétar Áss Sigurðsson
Gróa Erla Guðjónsdóttir
Guðbjörg Einarsdóttir
Guðbjörg M. Matthíasdóttir
Guðbjörg Steinarsdóttir
Guðbjörg Tómasdóttir
Guðbjörg Vigfúsdóttir
Guðbjörg Þorsteinsdóttir
Guðbjörg Þorvaldsdóttir
Guðbjörn Guðbjörnsson
Guðfinna Halldórsdóttir
Guðjón Böðvarsson
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Guðjón Hólm Guðjónsson
Guðjón Guðjónsson
Guðjón Leifur Sigurðsson
Guðjón Steingrímsson
Guðjón Þór Viktorsson
Guðlaug Birgisdóttir
Guðlaug Elísa Kristinsdóttir
Guðlaug Nielsen
Guðlaugur Björgvinsson
Guðlaugur Einarsson
Guðlaugur Kristjánsson
Guðlaugur Sæmundsson
Guðmunda Þórunn Gísladóttir
Guðmunda Ingimundardóttir
Guðmunda Ósk Kristjánsdóttir
Guðmunda Óskarsdóttir
Guðmundur Aðalsteinsson
Guðmundur Halldór Atlason
Guðmundur Benediktsson
Guðmundur A. Birgisson
Guðmundur Einarsson
Guðmundur Elíasson
Guðmundur Þ. Frímannsson
Guðmundur H. Garðarsson
Guðmundur Gíslason, f. 1920
Guðmundur Gíslason, f. 1932
Guðmundur Gíslason, f. 1941
Guðmundur Guðmundarson
Guðmundur Gústafsson
Guðmundur Hannesson
Guðmundur H. Karlsson
Guðmundur Már Kristinsson
Guðmundur Kristjánsson
Guðmundur Kristján Tómasson
Guðmundur Freyr Úlfarsson
Guðni Guðjónsson
Guðni Hafsteinsson
Guðni Hannesson
Guðni Geir Jónsson
Guðný Ósk Diðriksdóttir
Guðný Leósdóttir
Guðný Þorsteinsdóttir
Guðríður Birna Ragnarsdóttir
Guðrún Agnarsdóttir
Guðrún Egilson
Guðrún Jóhanna Guðmundsdóttir
Guðrún Kristveig Gunnarsdóttir
Guðrún Jakobsdóttir
Guðrún Jóhannesdóttir
Guðrún Aldís Jóhannsdóttir
Guðrún Jónsdóttir
Guðrún Ingibjörg Karlsdóttir
Guðrún Kristinsdóttir
Guðrún Magnúsdóttir, f. 1948
Guðrún Magnúsdóttir, f. 1959
Guðrún Á. Ólafsdóttir
Guðrún Inga Sívertsen
Guðrún Snæbjörnsdóttir og
Guðni Steinar Gústafsson
Guðrún Sveinsdóttir
Guðrún Þorláksdóttir
Guðrún Þórðardóttir
Guðrún Þórsdóttir
Guðrún Margrét Þrastardóttir
Gunnar Dungal
Gunnar Dyrset
Gunnar Magnús Erlingsson
Gunnar J. Friðriksson

Gunnar Helgi Guðmundsson
Gunnar Guðnason
Gunnar Gauti Gunnarsson
Gunnar I. Hafsteinsson
Gunnar Helgi Hálfdanarson og
Gunnhildur Lýðsdóttir
Gunnar M. Hansson
Gunnar Örn Kristjánsson
Gunnar Þór Ólafsson
Gunnar Kr. Petersen
Gunnar Sigurðsson f. 1930
Gunnar Sigurðsson f. 1962
Gunnar Sigvaldason
Gunnar Orvar Skaptason
Gunnar Skarphéðinsson
Gunnar Þorkelsson
Gunnhildur Hauksdóttir
Gunnhildur Inga Þráinsdóttir
Gunnlaug Jakobsdóttir
Gunnlaugur Einar Briem
Gunnlaugur E. Ragnarsson
Gunnlaugur Sverrisson
Gústaf Gústafsson
Gylfi Hafsteinsson
Gylfi Þór Orrason
Gylfi E. Sigurlinnason
Hafdís Ingvarsdóttir
Hafdís Björk Stefánsdóttir
Hafdís Þórðardóttir
Hafsteinn Þór Hauksson
Halla Elín Baldursdóttir
Halla Kristmunda Sigurðardóttir
Halldór Fannar
Halldór Sturla Friðriksson
Halldór S. Gröndal
Halldór Jóhannsson
Halldór Kristinsson
Halldór V. Kristjánsson
Halldór Lárusson
Halldór Sigmundsson
Halldóra Björnsdóttir
Halldóra Ósk Hallgrímsdóttir
Halldóra B. Jónsdóttir
Halldóra Kristjánsdóttir
Halldóra Sigurjónsdóttir
Hallmundur Hafberg
Hallur Örn Jónsson
Hanna Rúna Harðardóttir
Hanna Lára Helgadóttir
Hanna Birna Kristjánsdóttir
Hanna Karen Kristjánsdóttir
Hannes Eyvindsson
Hannes Hall
Hannes G. Haraldsson
Hannes Snorri Helgason
Hannes Frímann Hrólfsson
Hannes Rúnar Richardsson
Hannes Þorsteinsson
Haraldur Baldursson
Haraldur Björnsson
Haraldur Gíslason
Haraldur Guðfinnsson
Haraldur Líndal Haraldsson
Haraldur Þórarinsson
Harpa Jónsdóttir
Haukur Camillus Benediktsson
Haukur Örn Birgisson
Haukur Friðriksson
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Haukur Guðmann Gunnarsson
Haukur Gunnarsson
Haukur Harðarson
Haukur Þór Hauksson
Hákon Jóhannsson
Hákon Sigurgrímsson
Hákon Þór Sindrason
Hákonía Jóhanna Guðmundsdóttir
Heba Helena Júlíusdóttir
Heiðrún Geirsdóttir
Heiðrún Jónsdóttir
Helena Benjamínsdóttir
Helga Sigríður Bachmann
Helga Guðbjörg Baldursdóttir
Helga Eyfeld
Helga Guðrún Eysteinsdóttir
Helga María Garðarsdóttir
Helga Guðlaugsdóttir
Helga G. Halldórsdóttir
Helga Harðardóttir
Helga Helgadóttir
Helga Hilmarsdóttir
Helga Stefáns Ingvarsdóttir
Helga Jónasdóttir
Helga E. Kristinsdóttir
Helga Kristinsdóttir
Helga Sigfúsdóttir
Helga Ellen Sigurðardóttir
Helga Sigurðardóttir
Helga B. Yngvadóttir
Helgi Ágústsson
Helgi Ásgeirsson
Helgi Björnsson
Helgi Grímsson
Helgi Guðmundsson
Helgi Jóhannesson
Helgi H. Jónsson
Helgi Kristjánsson
Helgi Magnússon, f. 1943
Helgi Magnússon, f. 1949
Helgi Númason
Helgi Þór Þorsteinsson
Helmuth Alexander Guðmundsson
Herdís Jónsdóttir
Herjólfur Guðbjartsson
Hermann Gunnarsson
Hertha M. Þorsteinsdóttir
Hervör Hólmjárn
Hilda Hrund Cortes
Hilda Torres Ortiz
Hildigunnur Jónsdóttir
Hildur Björg Aradóttir
Hildur Baldursdóttir
Hildur Friðriksdóttir
Hildur Guðmundsdóttir
Hildur Sandholt
Hilma Gunnarsdóttir
Hilmar Baldursson
Hilmar Bergmann
Hilmar E. Guðjónsson
Hilmar Örn Gunnarsson
Hilmar Ingimundarson
Hilmar Kristján Jacobsen
Hilmar Jacobsen
Hilmar Pálsson
Hilmir Hilmisson
Hjalti Geir Kristjánsson
Hjalti Magnússon
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Hjálmtýr Hafsteinsson
Hjördís Ásberg
Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir
Hjördís Halldóra Benónýsdóttir
Hjördís Claessen
Hjördís H. Kröyer
Hjörtur Gunnarsson
Hjörtur Örn Hjartarson
Hjörtur Hjartarson
Hjörtur Kristjánsson
Hjörtur Magnússon
Hjörtur Nielsen
Hlíf Þórarinsdóttir
Hlynur Ingason
Hlöðver Örn Rafnsson
Hlöðver Þorsteinsson
Hólmfríður Th. Brynjólfsdóttir
Hólmfríður Salóme Jónsdóttir
Hólmfríður S. Ólafsdóttir
Hólmfríður Ólafsdóttir
Hrafnhildur Briem
Hrafnhildur B. Guðjónsdóttir
Hrafnhildur Guðmundsdóttir
Hrafnhildur Harðardóttir
Hrefna Kristjánsdóttir
Hrefna Sölvadóttir
Hreiðar Már Sigurðsson
Hrönn Ágústsdóttir
Hrönn Hilmarsdóttir
Hrönn Sveinsdóttir
Hulda Óskarsdóttir
Hulda S. Sigtryggsdóttir
Hulda Sigurlína Þórðardóttir
Hörður Logi Hafsteinsson
Hörður J. Oddfríðarson
Hörður Sigurgestsson
Ida Hildur Fenger
Iðunn G. Gísladóttir
Inga Elín Guðmundsdóttir
Inga Dóra Gústafsdóttir
Inga Helgadóttir
Inga Lára Hjaltadóttir
Inga Jóna Jónsdóttir
Inga Dóra Sigurðardóttir
Inga Margrét Skúladóttir
Ingi Ólafsson
Ingibjörg Björgvinsdóttir
Ingibjörg R. Guðmundsdóttir
Ingibjörg Guðmundsdóttir
Ingibjörg S. Helgadóttir
Ingibjörg Jensdóttir
Ingibjörg Jóna Jónsdóttir og
Ingjaldur Bogason
Ingibjörg Ósk Jónsdóttir
Ingibjörg Jónsdóttir
Ingigerður Gissurardóttir
Ingimar Hólm Guðmunsson
Ingimundur Kristinn
Guðmundsson
Ingimundur Sigfússon
Ingólfur Gíslason
Ingólfur Snorri Kristjánsson
Ingunn Stefanía Einarsdóttir
Ingunn Hafdís Hauksdóttir
Ingvar Kristjánsson
Ingveldur Bragadóttir
Ingveldur Guðlaugsdóttir
Ína Illugadóttir

Íris Kristjánsdóttir
Íris Kristina Óttarsdóttir
Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir
Ísleifur Halldórsson
Ísólfur Sigurðsson
Ívar Björnsson
Ívar Pétur Guðnason
Jakob Helgason
Jenný Ólafsdóttir
Jens Sigurðsson
Jóhann Kristjánsson
Jóhann Pétur Margeirsson
Jóhann Másson
Jóhann J. Ólafsson
Jóhann H. Scheither
Jóhanna Björnsdóttir
Jóhanna Björk Briem
Jóhanna Guðmundsdóttir
Jóhanna L. Oddgeirsdóttir
Jóhannes Júlíus Hafstein
Jóhannes H. Proppé
Jóhannes Runólfsson
Jóhannes Tómasson
Jóhannes Tryggvason
Jón Sævar Alfonsson
Jón Karl Árnason
Jón Björnsson
Jón Axel Egilsson
Jón Þorgeir Einarsson
Jón Eiríksson
Jón Helgi Friðsteinsson
Jón Guðgeirsson
Jón Guðlaugsson
Jón Bjarni Gunnarsson
Jón Páll Halldórsson
Jón Karl Helgason og
Fríða B. Jónsdóttir
Jón Hjartarson
Jón Bergþór Hrafnsson
Jón D. Hróbjartsson
Jón Ísleifsson
Jón Ásgeir Jóhannesson
Jón Hafsteinn Jónsson
Jón Ísfeld Karlsson
Jón Ingvar Kjaran
Jón Lárusson
Jón Magnússon
Jón Karl Ólafsson
Jón Ægir Ólafsson
Jón Ólafsson, f. 1940
Jón Ólafsson, f. 1963
Jón Guðni Ómarsson
Jón Lárus Sigurðsson
Jón Viðar Stefánsson
Jón Torfason
Jóna Hjálmarsdóttir
Jóna Karlsdóttir
Jóna Lárusdóttir
Jónas Ásmundsson
Jónas Bjarnason
Jónas Eysteinn Guðjónsson
Jónas Oddur Jónasson
Jónas Friðrik Jónsson
Jónas Magnússon
Jónatan Ólafsson
Jónína Margrét Árnadóttir
Jónína Hólmfríður Hafliðadóttir
Jónína Birna Halldórsdóttir

Jónína Rósa Halldórsdóttir
Jónína Guðrún Jónsdóttir
Jónína Ólafsdóttir Kárdal
Jónína Ólafsdóttir
Jónína Pétursdóttir
Jónína Birna Sigmarsdóttir
Jórunn Ásta Guðmundsdóttir
Jórunn Þóra Sigurðardóttir
Júlíus Kemp
Karítas Kvaran
Karl Gauti Hjaltason
Karl Vilhelmsson
Karl Þorsteins
Katrín Þóra Barkardóttir
Katrín Elíza Bernhöft
Katrín Elvarsdóttir
Katrín Finnbogadóttir
Katrín Jónasdóttir
Katrín Jónsdóttir
Katrín Linda Óskarsdóttir
Katrín Pálsdóttir
Katrín Pétursdóttir
Katrín Sigurðardóttir
Kirsten Friðriksdóttir
Kirsten Thorberg Sá Machado
Kjartan Þór Halldórsson
Kjartan Örn Júlíusson
Kjartan Magnússon
Klara Hjálmtýsdóttir
Knútur Haukstein Ólafsson
Kolbrún Anna Jónsdóttir
Kristbjörg Steingrímsdóttir
Kristbjörg Stephensen
Kristinn Ó. Guðmundsson
Kristinn Gylfi Jónsson
Kristinn Frímann Kristinsson
Kristinn Sigtryggsson
Kristinn Már Stefánsson
Kristín Rós Andrésdóttir
Kristín Benediktsdóttir
Kristín Helga Birgisdóttir
Kristín Briem
Kristín Magnea Eggertsdóttir
Kristín Guðmundsdóttir
Kristín Huld Gunnlaugsdóttir
Kristín Henriksdóttir
Kristín Jóhannesdóttir
Kristín Björg Jóhannsdóttir
Kristín I. Jónsdóttir
Kristín Salóme Karlsdóttir
Kristín S. Konráðsdóttir
Kristín Magnúsdóttir
Kristín Ósk Matthíasdóttir
Kristín Norland
Kristín L. Steingrímsdóttir
Kristjana I. Heiðdal
Kristján Aðalsteinsson
Kristján A. Flygenring
Kristján Guðlaugsson
Kristján Guðmundsson
Kristján Hálfdánarson
Kristján O. Jóhannesson
Kristján Jóhannsson
Kristján Ragnar Kristjánsson
Kristján Loftsson
Kristján Óskarsson
Kristján Ragnarsson
Kristján Sigfús Sigmundsson
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Kristján Þorbergsson
Kristófer Hannesson
Kristrún Eymundsdóttir
Laufey R. Bjarnadóttir
Laufey Ingibjörg Lúðvíksdóttir
Lára Ósk Garðarsdóttir
Lára Valgerður Júlíusdóttir
Lárus Finnbogason
Leifur Brynjólfsson
Lilja Benediktsdóttir
Lilja Guðlaug Bolladóttir
Lilja Guðmundsdóttir
Lilja Sigurlína Pálmadóttir
Lilja Pálmadóttir
Lilja Össurardóttir
Linda Björk Bentsdóttir
Linda Dagmar Hallfreðsdóttir
Lovísa Árnadóttir
Lúðvík Örn Steinarsson
Lýður Björnsson
Lýður Guðmundsson
Magndís M. Sigurðardóttir
Magnea Steiney Jónsdóttir
Magnea Ragna Ögmundsd.
Magnús Örn Guðmundsson
Magnús Guðmundsson
Magnús Gunnarsson, f. 1946
Magnús Gunnarsson, f. 1950
Magnús Hreggviðsson
Magnús Jóhannsson
Magnús Ólafsson
Magnús Pálsson
Magnús Viðar Skúlason
Magnús Stephensen
Magnús Tryggvason
Margeir Rúnar Daníelsson
Margeir Vilhjálmsson
Margrét Auðunsdóttir
Margrét Ármannsdóttir
Margrét Ásgeirsdóttir
Margrét Friðriksdóttir
Margrét Geirsdóttir og
Gestur Jónsson
Margrét Jónína Gísladóttir
Margrét Jónína Gísladóttir
Margrét Friðrika Guðmundsdóttir
Margrét Guðmundsdóttir
Margrét J. Hallsdóttir
Margrét Harðardóttir
Margrét Jóhanna Jóhannsdóttir
Margrét Jóhannsdóttir
Margrét Kristjánsdóttir
Margrét Þ. Kristmannsdóttir
Margrét Auður Pálsdóttir
Margrét Kristín Sigurðardóttir
Margrét Skúladóttir Sigurz
Margrét Alda Úlfarsdóttir
Margrét Þórdórsdóttir
Marion Wiechert
María A. Einarsdóttir
María Friðrika Haraldsdóttir
María Ólöf Kjartansdóttir
María Jóhanna Lárusdóttir
María Dóra Þórarinsdóttir
Markús Guðmundsson
Marta Eiríksdóttir
Martha Sandholt Haraldsdóttir
Martin Eyjólfsson
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Matthías Bjarnason
Matthías Gíslason
Matthías H. Johannessen
Málfríður Linda Hróarsdóttir
Málhildur Traustadóttir
Már Elísson
Már Gunnarsson
Már Svavarsson
Moritz Sigurðsson
Nanna Bergþórsdóttir
Nanna Ósk Jónsdóttir
Nanna Þ. Lárusdóttir
Nikulás Hall
Ninna Breiðfjörð Sigurðardóttir
Níels Friðbjarnarson
Níels Christian Nielsen
Njáll Símonarson
Oddný Guðmundsdóttir
Oddrún Kristjánsdóttir
Olga Ágústsdóttir
Olgeir Möller
Oliver Kristófersson
Ólafía K. Bjarnleifsdóttir
Ólafía Lilja Sævarsdóttir
Ólafur Vignir Albertsson
Ólafur Helgi Árnason
Ólafur Páll Árnason
Ólafur Árnason
Ólafur Víðir Björnsson
Ólafur Briem
Ólafur Egilsson
Ólafur H. Frímannsson
Ólafur Geirsson
Ólafur G. Gústafsson
Ólafur Halldórsson
Ólafur Jón Ingólfsson
Ólafur Johnson
Ólafur H. Jónsson
Ólafur Ingi Jónsson
Ólafur Jónsson
Ólafur Hörður Nilsson
Ólafur Sturla Njálsson
Ólafur Ágúst Ólafsson
Ólafur Ólafsson
Ólafur Edvarð Rafnsson
Ólafur Andri Ragnarsson
Ólafur Sigurðsson
Ólafur W. Stefánsson
Ólafur Stefán Sveinsson
Óli Pétur Friðþjófsson
Óli Njáll Ingólfsson
Óli Örn Tryggvason
Ólína Arnkelsdóttir
Ólína F. Hermannsdóttir
Ólöf Sigríður Björnsdóttir
Ólöf G. Guðmundsdóttir
Ólöf Kjaran Knudsen
Ólöf Konráðsdóttir
Ólöf Þorsteinsdóttir
Óskar Ólafur Elísson
Óskar Knudsen
Óskar Kristjánsson
Óskar Norðmann
Óskar G. Sigurðsson
Óskar Gísli Sveinbjarnarson
Óttar Októsson
Óttar Magnús G. Yngvason
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Óttarr Halldórsson
Óttarr Möller
Pálína Arndís Arnarsdóttir
Pálína Oddsdóttir
Páll Haraldsson
Páll Helgason
Páll Pétursson
Páll Jóhann Úlfarsson
Pálmi V. Jónsson
Pétur Blöndal
Pétur Davíðsson
Pétur Albert Haraldsson
Pétur Árni Jónsson
Pétur Gylfi Kristinsson
Rafn Árnason og
Bjarney Sonja Ólafsdóttir
Ragna Kemp
Ragnar Tómasson
Ragnheiður Ásgeirsdóttir
Ragnheiður S. Dagsdóttir
Ragnheiður H. Ellertsdóttir
Ragnheiður G. Gunnarsdóttir
Ragnheiður Ísaksdóttir
Ragnheiður Óskarsdóttir, f. 1943
Ragnheiður Óskarsdóttir, f. 1955
Ragnheiður Ragnarsdóttir
Ragnheiður H. Reynisdóttir
Ragnhildur Pétursdóttir
Ragnhildur Hrönn Sigurðardóttir
Rannveig S. Guðmundsdóttir
Rannveig Sigurðardóttir
Reynir Gísli Hjaltason
Reynir Jónasson
Reynir Ragnarsson
Reynir Vignir
Reynir Berg Þorvaldsson
Richard Hannesson
Ríta Björk Þorsteinsdóttir
Róbert Jack
Rósa Björg Jónsdóttir
Rósa Martinsdóttir
Rósa Aldís Matthíasdóttir
Rósmundur Jónsson
Runólfur Sæmundsson
Rut Magnúsdóttir
Rúnar Jón Árnason
Rúnar Ingi Einarsson
Rögnvaldur Guðmundsson
Salbjörg Óskarsdóttir
Samúel Ingimarsson
Sandra Anne Eaton
Sara Stefánsdóttir
Selma Filippusdóttir
Selma Þórunn Káradóttir
Sesselja Edda Einarsdóttir
Sesselja Friðriksdóttir
Sigbjörn Brynjólfsson
Sigfríður Fanney Úlfljótsdóttir
Sigfús J. Johnsen
Sigfús Bergmann Sverrisson
Sighvatur Bjarnason
Sighvatur B. Hafsteinsson
Sigríður Ásgeirsdóttir
Sigríður Björk Baldursdóttir
Sigríður Bjarnadóttir
Sigríður Björk Gunnarsdóttir
Sigríður Fanney Gunnarsdóttir

Sigríður Gunnarsdóttir
Sigríður Gústafsdóttir
Sigríður Hlöðversdóttir
Sigríður Jónsdóttir
Sigríður H. Kristinsdóttir
Sigríður Margrét Oddsdóttir
Sigríður Helga Ólafsdóttir
Sigríður Óskarsdóttir
Sigríður Bílddal Ruesch
Sigríður G. Sigurðardóttir
Sigríður Stefánsdóttir, f. 1949
Sigríður Stefánsdóttir, f. 1961
Sigrún Arnbjarnardóttir
Sigrún Benediktsdóttir
Sigrún Böðvarsdóttir
Sigrún Einarsdóttir
Sigrún Finnbogadóttir
Sigrún Gissurardóttir
Sigrún Guðmundsdóttir
Sigrún Ásta Gunnarsdóttir
Sigrún Gylfadóttir
Sigrún Birna Halldórsdóttir
Sigrún Halla Halldórsdóttir
Sigrún Ingólfsdóttir
Sigrún Huld Jónsdóttir
Sigrún Una Kristjánsdóttir
Sigrún Sigurðardóttir
Sigrún Sigurgestsdóttir
Sigrún Katrín Sigurjónsdóttir
Sigrún Traustadóttir
Sigurbergur Sigsteinsson
Sigurbjörg Eðvarðsdóttir
Sigurbjörg Haraldsdóttir
Sigurbjörg Helgadóttir
Sigurbjörg Ragnarsdóttir
Sigurbjörg E. Þorvaldsdóttir
Sigurður B. Arnþórsson
Sigurður Ámundason
Sigurður Pétur Björnsson
Sigurður T. Garðarsson
Sigurður Kristinn Gíslason
Sigurður Gíslason
Sigurður Gunnarsson
Sigurður Þ. Gústafsson
Sigurður Hall
Sigurður Ómar Hauksson
Sigurður E. Hlíðar
Sigurður H. Ingimarsson
Sigurður Magnús Jónsson
Sigurður Gylfi Magnússon
Sigurður Markússon
Sigurður B. Oddsson
Sigurður Ólafsson, f. 1916
Sigurður Ólafsson, f. 1933
Sigurður Pálmi Sigurðsson
Sigurður M. Stefánsson
Sigurður Stefánsson
Sigurður Valtýsson
Sigurður V. Viggósson
Sigurður James Þorleifsson
Sigurður E. Þorvaldsson
Sigurður Þ. Þórðarson
Sigurjón Ágústsson
Sigurjón Lúthersson
Sigurjón Pálsson
Sigurjón Sigurðsson
Sigurlína Eiríksdóttir
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Sigurveig Jóna Einarsdóttir
Sigurveig Jónsdóttir
Sigurvin Þórkelsson
Sigurþór C. Guðmundsson
Sigurþór Sigurþórsson
Sigþór Guðmundsson
Silvia Seidenfaden
Símon Ásgeir Gunnarsson
Símon I. Kjærnested
Sjöfn Kristjánsdóttir
Skúli Þór Ingimundarson
Skúli Þorvaldsson
Snorri Halldórsson
Snorri Snorrason
Snæbjörn Ásgeirsson
Soffía Stefanía Egilsdóttir
Soffía Gísladóttir
Soffía Magnúsdóttir
Sonja Guðlaugsdóttir
Sóley Soffaníasdóttir
Sólrún Björnsdóttir
Sólrún B. Jensdóttir
Sólrún Hulda Pálsdóttir
Sólrún Elín Rögnvaldsdóttir
Sólveig Berndsen
Sólveig Friðriksdóttir
Sólveig Ólafsdóttir
Sólveig Sigurðardóttir
Sólveig Þrastardóttir
Stefanía G. Björnsdóttir
Stefanía B. Thors
Stefán Nikulás Ágústsson
Stefán Rafn Eyþórsson
Stefán Sigurður Guðjónsson
Stefán Ó. Gunnarsson
Stefán Már Ingólfsson
Stefán Ólafur Jónsson
Stefán Kjærnested
Stefán Ágúst Magnússon
Steinar Þór Guðgeirsson
Steinn Logi Björnsson
Steinn Lárusson
Steinunn Huld Atladóttir
Steinunn Erla Árnadóttir
Steinunn Þórdís Árnadóttir
Steinunn Árnadóttir
Steinunn G. Ástráðsdóttir
Steinunn Bjarnadóttir
Steinunn Ásta Guðmundsdóttir
Steinunn H. Jónsdóttir
Steinunn Kristjánsdóttir
Steinunn Stefánsdóttir
Steinunn Margrét Tómasdóttir
Steinunn H. Yngvadóttir
Steinunn Þorsteinsdóttir
Stella Björk Baldvinsdóttir
Stella Pálsdóttir
Stella Kristín Víðisdóttir
Sturlaugur Grétar Filippusson
Sunna Björg Sigurjónsdóttir
Svala Hrönn Jónsdóttir
Svala Thorarensen
Svanhildur Pétursdóttir
Svanhildur Sverrisdóttir
Svanhvít Þórarinsdóttir
Svanur Björnsson
Svava Kristín Ingólfsdóttir
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Svava Schiöth
Svava Þorsteinsdóttir
Sveinbjörg Gunnarsdóttir
Sveinbjörg A. Jónsdóttir
Sveinbjörn Óskarsson
Sveinbjörn Þ. Sveinbjörnsson
Sveinn Ágúst Björnsson
Sveinn Elíasson
Sveinn Guðmundsson
Sveinn Haraldsson
Sveinn Jónsson
Sveinn Magnússon
Sveinn Ragnarsson
Sveinn Hlífar Skúlason
Sveinn M. Sveinsson
Sverrir Egill Bergmann
Sverrir Bergmann Bergsson
Sverrir Einarsson
Sverrir Helgason
Sverrir Ingólfsson
Sverrir Örn Kaaber
Sverrir Matthíasson
Sverrir Sveinsson
Sverrir Þórólfsson
Sæmundur Ágústsson
Sæmundur K. B. Gíslason
Sæmundur Gunnarsson
Sæmundur Sæmundsson
Sæmundur Árni Tómasson
Sölvi Eysteinsson
Sölvi Sveinsson
Teitur Þorkelsson
Torfi Ólafsson
Tómas Bergsson
Tómas Eiríksson
Tómas Símonarson
Tómas Örn Sölvason
Tómas Andrés Tómasson
Trausti O. Lárusson
Troels Bendtsen
Tryggvi Hákonarson
Tryggvi Magnússon

Unndís Ólafsdóttir
Unnur Sandholt
Úlfar Ármannsson
Úlfar Guðmundsson
Valdemar Olsen
Valdimar Smári Axelsson
Valdimar Guðnason
Valdimar Hergeirsson
Valdimar J. Magnússon
Valdimar Ólafsson
Valdimar Tómasson
Valdís Eggertsdóttir
Valgarð Briem
Valgeir Guðbjartsson
Valgerður F. Baldursdóttir
Valgerður Haraldsdóttir
Valgerður J. Kristjánsdóttir
Valgerður Rós Sigurðardóttir
Valur E. Ásmundsson
Valur Guðmundsson
Valur Júlíusson
Valur Sigurbergsson
Valur Páll Þórðarson
Viðar Hrafnkelsson
Viðar Pétursson
Viðar Símonarson
Vigdís Ferdinandsdóttir
Vignir Þór Sverrisson
Viktor Daði Bóasson
Vilborg Lofts
Vilborg Edda Torfadóttir
Vilhelm Sigfús Sigmundsson
Vilhelmína Hauksdóttir
Vilhjálmur Guðmundsson
Vilhjálmur A. Halldórsson
Vilhjálmur Jónasson
Vilhjálmur Lúðvíksson
Vilhjálmur Sigurðsson
Vilhjálmur Vilhjálmsson
Vilhjálmur Vilmundarson
Víglundur Þorsteinsson
Willum Þór Þórsson

Þorbjörg Bjarnar Friðriksdóttir
Þorbjörg Guðbrandsdóttir
Þorbjörg Jóhanna Gunnarsdóttir
Þorgeir Eyjólfsson
Þorgerður Aðalgeirsdóttir
Þorgils Óttar Mathiesen
Þorgrímur Stefánsson
Þorgrímur Þorgrímsson
Þorkell Bjarnason
Þorkell H. Diego
Þorkell G. Sigurbjörnsson
Þorkell Valdimarsson
Þorsteinn Garðarsson
Þorsteinn Guðlaugsson og
Birna Gunnarsdóttir
Þorsteinn Ingólfsson
Þorsteinn Jónasson
Þorsteinn Kristinsson
Þorsteinn Magnússon
Þorsteinn Marinósson
Þorsteinn Pálsson
Þorsteinn Ólafur Þorsteinsson
Þorvaldur Finnbjörnsson
Þorvaldur Tryggvason
Þorvaldur Þorsteinsson
Þorvarður Alfonsson
Þorvarður Elíasson og
Inga Rósa Sigursteinsdóttir
Þorvarður Gunnarsson
Þór Kristjánsson
Þór Oddgeirsson
Þór Sigfússon
Þóra Emilía Ármannsdóttir
Þóra Fríður Björnsdóttir
Þóra Björg Briem
Þóra Flygenring
Þóra Hrönn Njálsdóttir
Þóra Sigurðardóttir
Þóra Steingrímsdóttir
Þóra Úlfarsdóttir
Þóra Viktorsdóttir
Þóra Valný Yngvadóttir
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Þórarinn Bjarnason
Þórarinn Jónasson
Þórarinn Þórarinsson
Þórdís K. Guðmundsdóttir
Þórdís Hilmarsdóttir
Þórdís Elín Jóelsdóttir
Þórdís Kristinsdóttir
Þórður Guðmundsson
Þórður Hauksson
Þórður Helgason
Þórður Kristjánsson
Þórður Magnússon
Þórður Möller
Þórður Óskarsson
Þórður Baldur Sigurðsson
Þórður Valdimarsson
Þórhallur Arason
Þórhallur Daníelsson
Þórhallur Guttormsson
Þórir Gröndal
Þórir Sigurðsson
Þórir Sveinsson
Þórný Björk Jakobsdóttir
Þórunn Árnadóttir
Þórunn Bogadóttir
Þórunn H. Felixdóttir
Þórunn Gröndal
Þórunn Óskarsdóttir
Þráinn Eiríkur Skúlason
Þrúður Finnbogadóttir
Þuríður Edda Gunnarsdóttir
Þuríður Kristín Halldórsdóttir
Þuríður Jónsdóttir
Örn Ottesen Hauksson
Örn Ingólfsson
Örn Jóhannsson
Örn Bárður Jónsson
Örn Marinósson
Örn Sigurðsson, f. 1940
Örn Sigurðsson, f. 1952

Fyrirtæki og stofnanir
66° Norður
Álfaborg ehf
Árbæjarsafn - Minjasafn
Reykjavíkur
Árvakur hf
Árvík hf
Bakkavör Group hf
Bako ehf
Bílasmiðurinn hf
Bókasafn Verzlunarskóla Íslands
BYKÓ
Davíð S. Jónsson og Co ehf
Deloitte hf
Dreifing ehf
Exista ehf
Fasteignafélagið Stoðir hf
Ferðaskrifstofa Íslands ehf
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Fram Foods Ísland hf

Framtíðarsýn hf
Fulltingi ehf
Guðmundur Arason ehf
Guðmundur Kristjánsson
Hagar hf
Hagaskóli
Hallsteinn ehf
Háskólinn á Akureyri
Háskólinn í Reykjavík
Hitaveita Suðurnesja hf
Hvalur hf, Hvalfirði
Hyrna ehf
Íslandsbanki hf
Íslandspóstur hf
Karl K. Karlsson hf
Kauphöll Íslands hf
Kaupþing banki hf
Ker hf
KPMG Endurskoðun hf
Kvennaskólinn í Reykjavík

Kvótabankinn ehf
Landsafl hf
Landsbanki Íslands hf
Landsvirkjun
Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Menntaskólinn að Laugarvatni
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Menntaskólinn við Hamrahlíð
MP Fjárfestingarbanki hf
Nordiska Investeringsbanken
Olíuverslun Íslands hf
ÓB Ráðgjöf ehf
P. Samúelsson hf
PricewaterhouseCoopers hf
RARIK, Rafmagnsveitur ríkisins
Reynihlíð hf
Samband íslenskra auglýsingastofa
Samkaup hf
Samskip hf
Samtök atvinnulífsins
1905–2005

Securitas hf
SÍF hf
Sjóvá-Almennar tryggingar hf
Skorradalshreppur
SORPA bs
Sparisjóður Hafnarfjarðar
Sparisjóður Reykjavíkur og
nágrennis
Sparisjóðurinn í Keflavík
SP-Fjármögnun hf
Sævörur ehf
Talnakönnun hf
Útfararstofa Kirkjugarðanna ehf
V.S.Ó. Ráðgjöf ehf
Vátryggingafélag Íslands hf
Verðbréfaskráning Íslands hf
Þjóðminjasafn Íslands
Þjóðskjalasafn Íslands
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í

100 ár

1

Frá ritstjóra

S

ú bók, sem hér liggur fyrir, á sér
töluverða sögu. Þegar líða tók að
aldamótunum síðustu var Lýður
Björnsson sagnfræðingur og kennari við
Verzlunarskólann til margra ára ráðinn til
að skrifa sögu skólans í tilefni af væntanlegu 100 ára afmæli hans. Var gert ráð
fyrir að um hefðbundið sagnfræðirit yrði
að ræða, hóflega myndskreytt. Lýður lauk
verki sínu árið 1999 og lagði þá fram fullbúið handrit.
Þegar dró nær afmælinu var hins vegar
tekin sú ákvörðun að breyta formi bókarinnar og segja söguna í eins konar annálsformi, svo að segja frá ári til árs, og að
myndir hefðu stærra hlutverk en upphaflega
var áætlað. Tilgangurinn var að ná betur en
ella til útskrifaðra nemenda en þeir eru án
efa stærsti lesendahópur bókar af þessu tagi.
Var höfð til hliðsjónar ritröðin Ísland í aldanna rás sem Jóhann Páll Valdimarsson
bókaútgefandi hefur gefið út á undanförnum árum.
Til að hægt yrði að segja söguna með
þessum hætti þurfti að endurskoða að
nokkru leyti handrit Lýðs en auk þess var
ákveðið að ráða meðhöfund til verksins sem
skyldi leggja áherslu að á rekja sögu skólans
frá sjónarhóli nemenda, fremur en skólans
sem stofnunar. Þá lá fyrir að mikil vinna
yrði í vali og vinnslu ljósmynda.
Undirritaður var ráðinn ritstjóri en Sigrún
Sigurðardóttir sagn- og menningarfræðingur
fyrrum nemandi og kennari við skólann, var

ráðin sem meðhöfundur. Auk þess að rita
um einstök málefni valdi Sigrún margvíslega
texta úr skólablöðum og dagblöðum til birtingar í bókinni, tók viðtöl og fékk einstaklinga tengda skólanum til að skrifa um afmörkuð málefni. Hún starfaði líka að
myndaritstjórn með Katrínu Elvarsdóttur
ljósmyndara, sem var jafnframt fengin til að
annast myndvinnslu bókarinnar allrar. Vorið
2005 kom Sölvi Sveinsson sagnfræðingur,
verðandi skólastjóri Verzlunarskólans, til
verksins. Hann tók að sér að rita vissa kafla
úr sögu skólans hin síðari ár, semja stuttar
annálsgreinar um viðburði innanlands og
utan og hefur auk þess stutt okkur hin í
starfi með margvíslegum hætti. Þá var Hilma
Gunnarsdóttir sagnfræðingur fengin til að
bera texta í bókinni saman við heimildir og
annast gerð heimildaskrár. Loks var Helgi
Hilmarsson ráðinn til að hanna bókina og
brjóta hana um og hefur hann gefið efninu
sitt endanlega útlit. Starf mitt hefur, auk almennrar ritstjórnar, falist í að flétta efninu
úr handritum Lýðs og Sigrúnar saman, velja
úr því og deila niður á blaðsíður.
Vegna eðlis heimildanna, sem eru að
miklum hluta skólablöð, sem voru handskrifuð fyrstu áratugina, var tekin sú
ákvörðun að hafa nútímastafsetningu á allri
bókinni, auk þess sem augljós ritglöp hafa
verið leiðrétt án þess að þess sé getið sérstaklega. Aðeins er notuð z í þeim sérnöfnum þar sem enn er notuð z, svo sem í heitum Verzlunarskóla Íslands og Verzlunar-
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mannafélags Reykjavíkur. Í þeim tilvikum
þar sem birt eru ókynnt brot úr skólablöðunum er oft um mikið styttar samantektir
að ræða. Ólíkt því sem á við um beinar tilvitnanir í textum þeirra Lýðs og Sigrúnar er
ekki tekið fram með þrípunktum þegar fellt
hefur verið úr þessum textum. Aftanmáls er
að finna tilvísannaskrá en í henni er þó ekki
vísað til rita ef ljóst er af meginmáli hvaðan
textar eru fengnir.
Eins og marka má af framansögðu hafa
margir ólíkir þættir og einstaklingar mótað
það verk sem hér liggur fyrir. Um er að
ræða yfirlitssögu einnar stofnunar en þessi
saga er þó hvorki sögð með samfelldum
hætti né einni höfundarrödd. Sagan er þvert
á móti fjölradda og á köflum brotakennd,
sögð jöfnum höndum af sagnfræðingum og
fjölmörgum einstaklingum sem voru beinir
þátttakendur í henni. Búast má við að lesendur nálgist bókina með margvíslegum
hætti; sumir kunna að lesa hana frá upphafi
til enda en flestir grípa væntanlega niður í
hana hér og þar, meðal annars til að rifja
upp sína eigin þátttöku í skólasögunni eða
til að fræðast um afmörkuð efni. Það er jafnframt von okkar sem að verkinu stöndum
að Vor unga stétt sé eins konar aldarspegill.
Auk þess að rekja sögu skólans og nemenda
hans er bókinni ætlað að varpa ljósi á líf
ungs fólks á Íslandi undanfarin eitt hundrað
ár og það sögulega samhengi sem skólinn
hefur tilheyrt á hverjum tíma.
Jón Karl Helgason
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jölmargir einstaklingar hafa lagt höfundum, ritstjóra og myndaritstjórum
lið við gerð bókarinnar. Margir hafa
einnig fært skólanum gömul skólablöð og
ljósmyndir að gjöf. Aðrir hafa lánað persónulegar heimildir og ljósmyndir sem
tengjast sögu skólans með einum eða öðrum hætti. Öllu þessu fólki kunnum við
bestu þakkir.
Við viljum sérstaklega þakka eftirfarandi
aðilum fyrir aðstoð þeirra við gerð bókarinnar: Baldri Sveinssyni, Kirsten Friðriksdóttur og Ólafi Víði Björnssyni en þau sátu
í ritnefnd sem skipuð var af stjórn skólans
og fylgdist með vinnslu bókarinnar. Baldur
Sveinsson hélt einnig utan um Tabula
gratulatoria sem birtist hér fremst í bókinni
auk þess að leggja til ljósmyndir og ýmislegt efni um tölvukennslu í skólanum.
Kirsten Friðriksdóttir lagði til ljósmyndir
og efni um öldungadeild og alþjóðadeild
skólans. Ólafur Víðir Björnsson tók saman
lista yfir kennara og skólanefndarmenn.
Þá ber sérstaklega að þakka þeim Steinunni Stefánsdóttur bókasafnsstjóra og

Helgu Guðlaugsdóttur bókaverði á bókasafni Verzlunarskólans en þær aðstoðuðu
við gerð bókarinnar með ýmsum hætti.
Starfsfólk á skrifstofu skólans fær einnig
bestu þakkir og þá einkum Erna Franklín,
ritari skólastjóra.
Við viljum einnig þakka Andrési Reyni
Kristjánssyni, Hildi Friðriksdóttur, Klöru
Hjálmtýsdóttur, Valdimar Hergeirssyni,
Þorsteini Magnússyni, Þóri Gröndal og Þórunni H. Felixdóttur sérstaklega fyrir þeirra
framlag, og þeim Birni Þorsteinssyni, Helga
Grímssyni, Ugga Jónssyni, Þóri Jónssyni
Hraundal og Jóni Torfasyni fyrir yfirlestur,
en sá síðastnefndi vann einnig nafnaskrá.
Fjöldi fólks bæði lánaði og gaf skólanum
myndir og veitti ýmsar upplýsingar. Sérstaklega viljum við nefna Önnu Melsteð,
Anton Holt á myntsafni Seðlabankans,
Auði Eir Vilhjálmsdóttur, Ágústu
Sigfúsdóttur, Árna H. Bjarnason, Ásdísi
Rósu Baldursdóttur, Baldur Kristjánsson,
Berthu Sigurðardóttur, Birgi Ólafsson,
Birnu H. Bjarnleifsdóttur, Elías Hergeirsson, Erlu Hannesdóttur, Freyju Jóhanns-
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dóttur, Guðlaugu Nielsen, Guðrúnu Agnarsdóttur, Guðrúnu Jónsdóttur, Guðrúnu
Þórðardóttur, Halldór Pál Gíslason, Helga
Hákon Jónsson, Helga Magnússon, Hervöru Hólmjárn, Hilmar Pálsson, Hrafnhildi
Arnardóttur, Ingibjörgu Guðmundsdóttur,
Ingveldi Guðlaugsdóttur, Jón Pál Halldórsson, Jón Dalbú Hróbjartsson, Kristínu
Briem, Kristínu I. Jónsdóttur, Ólaf Egilsson,
Ólaf Barða Kristjánsson, Magna R. Magnússon Hjá Magna, Magndísi M. Sigurðardóttur, Margréti Auðunsdóttur, Margréti Jóhannsdóttur, Sigríði Ásgeirsdóttur, Sigríði
Guðmundsdóttur, Sigrúnu Böðvarsdóttur,
Sigrúnu Hjálmtýsdóttur, Sigurð Pétur
Björnsson, Sigurð Gylfa Magnússon, Sigurð
Þorvaldsson, Sverri Einarsson, Val E. Ásmundsson, Þórhall Arason, Þórunni Gröndal og Örn Bárð Jónsson.
Starfsmönnum myndadeildar Þjóðminjasafns Íslands, Ljósmyndasafns Reykjavíkur
og Árbæjarsafns, einkum þeim Ingu Láru
Baldvinsdóttur, Kristínu Hauksdóttur og
Helgu Maureen Gylfadóttur færum við
einnig bestu þakkir fyrir hjálpina.
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90 ára afmæli Verzlunarskólans
1995 mótaðist sú hugmynd að
skemmtilegt væri að gefa út afmælisrit á 100 ára afmælinu sem
menn voru þá farnir að horfa til. Saga
skólans væri orðin löng og ástæða til
að gera henni skil með svipuðum
hætti og á 50 ára afmælinu með útkomu bókar. Sérstök ástæða væri til
að fjalla um síðari 50 árin því á þeim
tíma hefði svo margt mótast sem í dag
einkennir skólann öðru fremur, auk
þess sem áhugavert væri að sjá hversu
fastheldinn skólinn hefur verið á upphafleg markmið sín og hve vel hin
fornu gildi hafa reynst í breyttu þjóðfélagi.
Verzlunarskólinn var stofnaður fyrir
100 árum til þess að mennta hina nýju
íslensku verslunarstétt. Verslunarmenntun var þá hátt skrifuð í nálægum löndum og munu menn sem að
stofnun og rekstri skólans komu bæði
hafa notið slíkrar menntunar í Danmörku og Bretlandi. Verzlunarskólinn
var í upphafi tveggja ára skóli sem
lauk með verslunarprófi. Árið 1926
var þriðja námsárinu bætt við og níu
árum síðar því fjórða. Verslunarprófið
hefur því frá árinu 1935 verið tekið í
lok náms í 4. bekk. Svo til allan tímann mun skólinn hafa rekið undirbúningsdeild fyrir þá sem skorti nauðsynlega grundvallarmenntun.
Þegar Vilhjálmur Þ. Gíslason varð
skólastjóri á fjórða áratugnum gekkst
hann fyrir því að afla skólanum heimildar til þess að brautskrá stúdenta. Sú
heimild fékkst með staðfestingu ríkisstjóra á reglugerð fyrir lærdómsdeild
Verzlunarskóla Íslands í nóvember
1942. Þá varð námstíminn sex ár og
lauk með stúdentsprófi. Nemendum
var þó gert að fá fyrstu einkunn á
verslunarprófi til þess að mega halda
áfram námi til stúdentsprófs. Frekari
skipulagsbreyting varð ekki fyrr en
farið var að útskrifa stúdenta úr tveimur deildum, þ.e. máladeild og hagfræðideild.
Staða Verzlunarskólans fyrir tuttugu
og sex árum, þegar ég var ráðinn
skólastjóri, var afar misjöfn eftir því á
hvað var litið. Markaðslega, eins og
sagt er í dag, stóð hann sterkt. Hann
var eftirsóttur, verslunarprófið naut
mikils álits meðal vinnuveitenda og
stúdentar úr skólanum, sem voru að
vísu lítill hluti nemendahópsins, stóðu
sig vel í Háskóla Íslands. Vinnuaðstaða
nemenda og kennara var hins vegar
engin. Það sem gert var utan kennslustunda var unnið heima. Húsnæðið
var að hálfu ónýtt og allt tvísetið og
fjárhagurinn veikburða.
Sterk staða verslunarprófsins leyndi

sér ekki þegar ég tók við skólastjórn.
Forstjórar voru stöðugt að hringja og
biðja um að þeim yrði sendur góður
starfsmaður eftir næstu útskrift. Auglýsingar eftir starfsfólki héngu þá á öllum tilkynningartöflum skólans við
hver skólaslit. Það fór ekki á milli
mála að skólinn hafði á umliðnum árum raunverulega verið að þjóna atvinnulífinu. En á sama tíma blasti við
að fæstir nemendur vildu í raun hætta
námi.
Fyrstu breytingar í minni skólastjóratíð voru að leggja meiri áherslu á
stúdentsprófið. Vörufræðin vék fyrir
tölvufræðinni, aukin áhersla var lögð á
raungreinar, auk
þess sem stofnuð
var sérstök stærðfræðideild og verslunarmenntadeild.
Stærðfræðideildinni
var ætlað að búa
nemendur undir
nám í verkfræði og
raunvísindadeildum
háskóla og verslunarmenntadeildinni
að búa nemendur
undir að stofna og
reka eigin fyrirtæki.
Nemendum sem fóru í verkfræði fjölgaði verulega og sumir þeirra sem í
verslunarmenntadeildina fóru eru nú
um stundir meðal auðugustu og framsæknustu manna þjóðarinnar.
Árið 1987 var öldungadeild stofnuð,
árið 1999 var alþjóðadeild stofnuð,
tölvu- og upplýsingadeild hóf starfsemi árið 2002 og tveimur árum síðar
var ráðist í að stofna til verslunarfagnáms í samvinnu við Fræðslustofnun
atvinnulífsins og Samtök verslunar og
þjónustu. Skólinn hefur byggt upp
fjarnám í þríþættum tilgangi. Í fyrsta
lagi til þess að leggja nemendum sínum til öflugt hjálpartæki við námið. Í
öðru lagi til þess að geta með nýjum
hætti aukið starfsemi sína á sviði
starfsmenntunar í samvinnu við viðskiptalífið í landinu og í þriðja lagi til
þess gera sig gildandi á almennum
fjarnámsmarkaði.
Verzlunarskólinn teygði sig upp á
háskólastigið 1988 með stofnun
Tölvuháskóla Verzlunarskóla Íslands,
sem tók inn stúdenta og útskrifaði þá
sem kerfisfræðinga. Í lok árs 1997 var
undirritaður samningur um rekstur
háskóla milli menntamálaráðuneytis
og Verzlunarskóla Íslands. Samningurinn kvað á um fjölgun nemenda úr
200 í 500 og í kjölfar þess var ákveðið
að bjóða upp á nám í viðskiptafræðum
og gefa skólanum nafnið Viðskiptahá-

skólinn í Reykjavík. Námi þar lauk
með BA- eða BS-gráðu eftir þriggja ára
nám eða kerfisfræði eftir tvö ár. Viðskiptaháskólinn í Reykjavík dafnaði
vel og blómgaðist en brotnaði af
stilknum árið 1999. Hann er nú rekinn undir nafninu Háskólinn í Reykjavík og hefur verið sameinaður Tækniháskólanum. Eftir stofnun TVÍ skipaði
menntamálaráðherra skólastjóra Verzlunarskólans í samstarfsnefnd háskólastigsins þar sem hann sat í áratug. Það
var hlutverk þeirrar nefndar að gera
tillögur um lagasetningu fyrir háskólastigið og kom það í minn hlut að gera
fyrstu drög að lögum
um háskóla.
Fjárhagur Verzlunarskólans var lengi
bágborinn og grundvallaðist á skólagjöldum, lágu framlagi ríkissjóðs og ríflegra framlagi
Reykjavíkurborgar.
Þetta breyttist með
setningu laga um
viðskiptamenntun á
framhaldsskólastigi
árið 1976. Verslunarráð Íslands hafði
þá í nokkur ár unnið
að slíkri lagasetningu með þingskipaðri nefnd og í náinni samvinnu við
Samband íslenskra samvinnufélaga,
sem þá rak Samvinnuskólann á Bifröst. Niðurstaða náðist í málinu í
nefndinni en það tafði lagasetningu
um ár að gert var ráð fyrir að ríkissjóður eignaðist byggingar skólanna.
Stjórn Verslunarráðs mótmælti slíkri
eignaupptöku og fékk því komið til
leiðar að skólabyggingar skyldu áfram
teljast í eigu þeirra sem þær byggðu og
í þeim hlutföllum sem fjárframlög
segðu til um.
Verzlunarskólinn hefur jafnan frá
því lög voru sett um verslunarfræðslu
gert samning við ríkið sem kveður
nánar á um tekjur skólans. Fyrsti
samningurinn gerði ráð fyrir að ríkissjóður greiddi allan eðlilegan rekstrarkostnað skólans. Mikil orka fór í að
ræða við embættismenn um það hvaða
kostnaður væri eðlilegur. Það voru því
góð umskipti þegar tókst að ná samningi um ákveðna mælistiku í þessu
sambandi, sem var að Verzlunarskólinn skyldi fá sömu greiðslu á hvern
nemanda og MR og MS kostuðu ríkissjóð að meðaltali. Þessi samningur var
í raun fyrsta reiknilíkan framhaldsskóla á Íslandi en núorðið er öllum
framhaldsskólum úthlutað fé samkvæmt reiknilíkani.
Skólanefnd Verzlunarskólans hafði
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lengi ráðgert að byggja þegar ég tók
við skólastjórn. Þá hafði skólinn byggt
tvær hæðir af sex við Þingholtsstræti
en skipulagsyfirvöld skiptu um skoðun og ákváðu að leyfa ekki meir en
tvær hæðir á lóðinni. Þetta var nokkuð
bagalegt fyrir skólann ekki síst fyrir
það að flestar kennslustofurnar höfðu
átt að vera á efri hæðunum.
Þá var skólanum úthlutað nýrri lóð í
Öskjuhlíðinni skammt fyrir ofan
Menntaskólann við Hamrahlíð. Ekki
leist öllum vel á þá staðsetningu og
Verzlunarskólanum tókst að stinga
niður fæti í Kringlumýrinni, fyrst á lítilli lóð sem lá á lausu, og síðar á stærri
lóð sem aðrir höfðu fengið en skiluðu.
Alls var úthlutað lóð þrisvar sinnum
og á mismunandi stöðum og stækkaði
hún með hverri úthlutun. Framkvæmdir gengu vel og var flutt í hið
nýja skólahús við Ofanleiti í janúar
1986, hálfu ári fyrr en áætlað hafði
verið. Það sparaði að sjálfsögðu fé að
flýta flutningi en ekki var kennurum
gert auðvelt að kenna með því háttalagi. Flutt var inn á 2. og 3. hæð á
meðan lokið var við að innrétta 1. og
4. hæð. Leikfimihúsið var byggt ári
síðar.
Við hliðina á lóð Verzlunarskólans
var stór og góð lóð sem bandaríska
sendiráðið hafði fengið úthlutað. Ein
afleiðing Persaflóastríðsins var sú að
hætt var við flutning þess sendiráðs.
Það hafði reynst skólanum vel að falast
eftir lóðum á svæðinu sem aðrir skiluðu. Því sótti skólinn um að fá lóð nr.
2 við Ofanleiti. Það kom sér vel að
geta dregið gamla umsókn upp úr
skúffu borgarstjóra þegar lóðinni var
úthlutað aftur. Þar byggði Verzlunarskólinn svo hús undir háskóla sinn.
Þungamiðjan í starfi Verzlunarskólans hefur verið að auka þroska nemenda og efla þá og styrkja til andlegra
afreka. Til þess að ná þeim árangri
hefur verið lögð áhersla á að við skólann starfi góðir kennarar sem geri
skýrar kröfur til nemenda sinna.
Kennaralið Verzlunarskólans hefur
lengi verið meginstyrkur skólans og á
því er enginn vafi að nú um stundir
eru kennarar skólans hæfari og öflugri
en nokkru sinni fyrr. Nemendur hafa
látið til sín taka í félagslífi sínu. Félagslífið á að efla frumkvæði nemenda og
þjálfa þá í erfiðum og krefjandi störfum sem enginn biður þá um að leggja
á sig aðrir en þeir sjálfir.
Skólar hafa þjóðfélagslegu hlutverki
að gegna. Hlutverk Verzlunarskólans
hefur verið að sjá til þess að viðskiptaleg þekking væri til staðar í öllum
stéttum þjóðfélagsins.
Þorvarður Elíasson
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fram til aldamótanna 1900
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amtök verslunar- og iðnaðarmanna hafa starfað öldum saman, hin elstu á Norðurlöndum
tóku til starfa á 12. eða 13. öld. Samtök þessi nefndust gildi á fyrri öldum
og var algengt að sérstök gildi störfuðu fyrir sérhverja stétt iðnaðarmanna, til dæmis múraragildi, smiðagildi, í öllum hinum stærri kaupstöðum. Þar störfuðu einnig kaupmannagildi. Upphaf þessara samtaka er rakið
til áhrifa frá Vestur-Evrópu og blótveislna ásatrúarmanna enda er getið
um samdrykkjur (hvirfingsdrykkjur) á
gildafundum. Gildisbræður skyldu
styrkja hver annan og einnig nánustu
skyldmenni gildisbróður sem félli frá,
þeir skyldu veita gildisbræðrum aðstoð réttarfarslega, styrkja þá fjárhagslega ef þurfa þætti og aðstoða þá við
að fá nauðsynlega læknishjálp. Loks
bar þeim að sjá um að sálumessur
yrðu sungnar að gildisbróður gengnum. Þetta voru því öðrum þræði samábyrgðarfélög. Þau voru með trúarlegu
ívafi, hvert gildi iðkaði tiltekna
helgisiði og átti sér jafnvel verndardýrling í kaþólskum sið. Þegar fram í
sótti reyndu iðnaðarmannagildin
jafnframt að tryggja að ekki störfuðu
fleiri iðnaðarmenn í hverjum kaupstað
eða byggð en þar gátu framfleytt sér
og fjölskyldum sínum. Samkeppni var
því haldið í hófi. Tekið skal fram að
gildi störfuðu einnig í dreifbýli. Gildi
munu hafa verið hlutfallslega flest í
Danmörku enda er vitað að 14 slík
störfuðu samtímis í Kaupmannahöfn á
14. öld.
Siðaskiptin voru gildunum örlagarík
enda báru þau kaþólskt yfirbragð.
Mörg þeirra urðu þá að sjá á bak eignum. Ekki bætti úr skák að yfirvöld
tóku að amast við samtökum iðnaðarmanna með þeim rökum að þau
hömluðu gegn framförum, forráðamenn gilda hefðu meiri hug á að
tryggja nákomnum ættingjum atvinnu
og réttindi en að fá hæfa menn í stéttina. Eldri samtök iðnaðar- og verslunarmanna mynduðust upp úr gildunum
og báru svipmót þeirra í mörgu.
Meistarar og sveinar áttu aðild að
gildum. Sveinar námu iðn sína af
meisturum og unnu undir þeirra
stjórn. Í verslun var sami háttur
hafður á. Ungir menn réðu sig til
kaupmanna og lærðu af þeim verslunarstörf. Þeir byrjuðu á hinum einföldustu störfum, unnu við vigtun, þrifu
húsnæðið og sinntu snúningum en
unnu sig síðan upp og urðu fullgildir
búðarþjónar (assistanter) eða bókhaldarar en þessir titlar munu samsvara
sveinstitli samkvæmt námskerfi iðnaðarmanna. Aðrir náðu lengra, urðu

verslunarstjórar (faktorer), og nokkrir
urðu kaupmenn en sá titill jafngilti
meistaratitli hjá iðnaðarmönnum. Nám
af þessu tagi var því sem næst einrátt
hjá verslunarstéttum allt fram á 19.
öld.
Á 18. og 19. öld fóru stjórnvöld í
Danmörku og víðar að draga úr einkaleyfum til gilda en þeim hafði á næstu
öldum á undan verið veitt einkaleyfi
til atvinnurekstrar af ýmsu tagi. Stofnun gilda á Íslandi var bönnuð með tilskipun um einkaleyfi kaupstaðanna frá
17. nóvember 1786 og má ætla að

rakin helstu ákvæði þessara laga sem
snerta verslunarnám.
Lög um verslunarnám
Verslunarmönnum (kaupmönnum),
sem tóku unglinga yngri en 18 ára til
náms, bar skylda til að gera við þá
námssamning sem viðkomandi lögreglustjóri staðfesti með undirskrift
sinni. Kaupmönnum, sem höfðu
þrisvar orðið að hætta rekstri, skyldi
óheimilt að taka nema og einnig þeim
sem höfðu rofið námssamninga þrisvar
á undangengnum fimm árum. Í náms-

Ráðleggingar til kaupmanna úr Konungsskuggsjá.

rekja megi bannið til fyrrnefndrar viðleitni stjórnvalda. Hér tíðkaðist þó á
19. öld og lengur að menn gerðu
samning við kaupmann og lærðu hjá
honum starfið. Þannig lærði Stefán Th.
Jónsson, síðar kaupmaður á Seyðisfirði, starfann hjá kaupmanni. Undir
lok 19. aldar mun stjórnvöldum hafa
þótt kominn tími til að koma
nokkrum skikk á nám þetta enda samþykkti Alþingi lög um iðnaðarnám
sem Kristján IX. Danakonungur staðfesti 16. september 1893. Hér verða

samningi skyldi tekið fram hve langur
námstíminn ætti að vera og hvort
kaupmaðurinn skyldi láta nema í té
húsnæði, fæði, klæði og aðra þjónustu
eða aðbúnað meðan á námi stæði eða
greiða honum kaup á þessum tíma og
þá hvernig. Hámarkslengd námstíma
skyldi vera fimm ár. Þrír fyrstu mánuðir námstímans skyldu teljast
reynslutími og gat þá hvor aðili um sig
slitið samningnum. Nema bar að sýna
kaupmanni trúmennsku, hlýðni og
auðsveipni á námstíma. Óheimilt var
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að láta nema vinna frá klukkan 9 e.h.
til klukkan 6 f.h. nema samkvæmt sérstakri heimild sem landshöfðingi
veitti. Kaupmanni var óheimilt að láta
nema vinna á sunnudögum og helgidögum þjóðkirkjunnar. Hann átti
einnig að vaka yfir hegðun og siðferði
nemans á námstímanum, piltar yngri
en 16 ára skyldu hlíta húsaga á námstíma en stúlkur ekki. Einnig bar kaupmanni að sjá nema, sem sýktist á
námstíma og bjó hjá honum, fyrir
hjúkrun og lækningu í allt að sex
mánuði. Óheimilt var kaupmanni að
taka nema annars kaupmanns til sín til
kennslu og heimilt skyldi kaupmanni
að fá lögreglustjóra til að færa til sín
nema sem hlaupist hafði á brott enda
bærist lögreglustjóra ósk um þetta innan tveggja vikna frá brotthlaupinu.
Námssamningur skyldi vera ógildur ef
lærimeistari dó, ef hann hætti að
stunda verslun eða varð gjaldþrota,
varð sekur um afbrot sem var svívirðilegt að áliti almennings og ef nemi
hafði hlaupist brott og lærimeistari
hafði ekki innan 15 daga gert ráðstafanir til að fá hann til sín aftur eða leitað skaðabóta. Kaupmaður gat ógilt
námssamning vegna veikinda nema
eða þegar neminn hafði brotið námssamninginn í verulegum atriðum eða
gerst sekur um afbrot sem almenningsálitið taldi vera svívirðilegt. Nemi
eða forráðamaður hans gat slitið námssamningi ef kaupmaður misþyrmdi
honum eða braut verulega gegn þeim
skyldum sem á honum hvíldu, skipti
um bústað og flutti lengra en eina
mílu frá því sveitarfélagi sem hann
hafði áður verið búsettur í enda hefðu
bústaðaskiptin það í för með sér að
nemi yrði að fara óhæfilega langan veg
til vinnu sinnar, ef kaupmaður fór burt
frá atvinnu sinni í tvo mánuði eða
lengur og hafði ekki fengið hæfan
mann til að kenna nemanum á meðan
í sinn stað, ef nemi gat ekki sinnt
námi vegna veikinda, ef námsmey giftist eða bjó heima hjá kaupmanni, sem
misst hafði eiginkonu sína eða skilið
við hana. Ágreiningur um efndir á
námssamningi skyldi lagður fyrir
þriggja manna gerðardóm, skipaðan
viðkomandi lögreglustjóra, sem var
oddviti dómsins, og einum manni tilnefndum af hvorum málsaðila. Brot
vörðuðu sektum að upphæð 5–200
krónur.
Ekki þóttu þessi ákvæði fullnægjandi þegar tímar liðu. Alþingi setti árið 1909 sérstök lög um nám verslunarmanna. Með þeim var kaupmönnum, kaupfélagsstjórum og öðrum
þeim, sem ráku verslun, heimilað að
taka unglinga yngri en 18 ára til versl-
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unarnáms enda yrði gerður námssamningur við þetta fólk sem viðkomandi lögreglustjóri staðfesti með undirskrift. Óheimilt var að taka yngri
mann en 12 ára til náms. Hámarkslengd námstíma var fimm ár en annars
átti námssamningur að geyma ákvæði
um þetta atriði, þar skyldi einnig tekið
fram hvort lærimeistara bæri að greiða
nema laun á námstíma eða sjá honum
fyrir fæði, húsnæði, klæðum og þjónustu. Lærimeistari skyldi sjá nema fyrir ókeypis kennslu í verslunarskóla á
námstímanum ef slíkur skóli starfaði í
viðkomandi byggðarlagi. Fyrstu tveir
mánuðir námstíma áttu að teljast
reynslutími og að honum liðnum hafði
hvor aðili um sig, lærimeistari og
nemi, rétt til að slíta námssamningi án
þess að eftirmál hlytust af. Nemanda
bar að sýna húsbónda sínum trúmennsku, hlýðni og auðsveipni og
vinna honum það gagn sem hann gat.
Vinnutími nema, sem var yngri en 18
ára, skyldi ekki fara fram úr 12
klukkustundum á dag að meðtöldum
námstíma og tveggja klukkutíma
hvíldar- og matmálstíma. Óheimilt var
að láta nema vinna frá klukkan 9 e.h.
til klukkan 6 f.h. nema brýna nauðsyn
bæri til. Einnig var óheimilt að láta
nema vinna á sunnudögum og helgidögum þjóðkirkjunnar nema sérstaklega mikið lægi við eða birgðakönnun
stæði yfir. Nemar skyldu fá 10 daga
sumarleyfi. Lærimeistari skyldi vaka
yfir hegðun og siðferði nema á námstímanum. Honum var óheimilt að setja
nema til annarra verka en þeirra sem
lutu að vinnu hans og gæta bar hann
þess að nemi fengi nokkra æfingu í
skrifstofustörfum á námstímanum.
Nemi átti rétt á að fá brautskráningarskírteini í hendur að námi loknu og
einnig vottorð um hegðun og dugnað.
Ef nemi veiktist á samningstíma og
veikindin urðu ekki rakin til hegðunar
hans, skyldi hann fá greidd laun í

næstu sex vikur eftir að hann veiktist.
Lærimeistara bar að greiða allan kostnað við sjúkrahúslegu nemans í jafnlangan tíma. Námssamningur taldist
ógildur ef verslun hætti eða eigandi
hennar varð gjaldþrota, lærimeistari
dó, eða nemandi óskaði eftir því, að
samningnum yrði slitið. Gerðardómur
skyldi fjalla um ágreining vegna námssamnings, hvor málsaðili tilnefndi tvo
menn í dóminn en bæjarfógeti var
oddamaður. Brot vörðuðu sektum að
upphæð 10–200 krónur.
Verslunarmenn almennt fengu ekki
afmarkaðan daglegan vinnutíma fyrr en
á árunum 1919–1927 og á fjórða áratugnum var, að því er virðist, nokkuð
algengt að þeir fengju ekkert sumarfrí.
Verslunarnemar hafa því verið mun
betur settir en fastráðnir starfsmenn
hvað þessi tvö kjaraatriði snertir.
Forverar VÍ
Sérstakir skólar fyrir verslunarnema
tóku til starfa í Danmörku á 19. öld.
Einn þeirra, Verslunarskóli Niels
Brocks, tók til starfa árið 1886. Hann
var reistur fyrir dánargjöf Niels Brocks
(1731–1802) og skyldi, samkvæmt
fyrirmælum gefandans, veita „grósserum“ kennslu. Framanskráð sýnir að
langur tími leið frá því að dánargjöfin
var reidd fram og þar til skólinn tók til
starfa en það var ekki fyrr en C.F.
Tietgen, stofnandi Privatbanken, lét
málið til sín taka. Þetta gæti bent til
þess að verslunarskólar hafi verið
fremur fátíðir í Danmörku meginhluta
19. aldar og að starfsmenntunin forna
hafi haldið þar velli. V. Dybdahl getur
þess þó að á síðasta fjórðungi 19. aldar
og öndverðri 20. öld hafi verið algengt
að kaupmannssynir lykju eins konar
gagnfræðaprófi í heimabyggð en
stunduðu síðan nám við verslunarskóla í Kaupmannahöfn. Verslunarskóli Niels Brocks var ekki eini skólinn í þeirri borg um aldamótin. Sam-

100 ár

tök kaupmanna ráku þá einnig kvöldskóla fyrir verslunarmenn í Kaupmannahöfn. Íslendingar sóttu einnig
verslunarmenntun til Kaupmannahafnar. Halldór Eiríksson sótti til
dæmis kvöldskóla kaupmannasamtakanna og lauk þaðan prófi árið 1910.
Forystumönnum í sjálfstæðisbaráttu
Íslendinga var ljóst að landsmönnum
var nauðsyn að ná versluninni í eigin
hendur en slíkt var torvelt nema unnt
væri að mynda vel menntaða stétt
verslunarmanna hér á landi. Jón Sigurðsson forseti varð fyrstur til að
hreyfa þessu nauðsynjamáli opinberlega eins og svo mörgum öðrum.
Hann birti árið 1842 langa ritgerð um
skólamál í tímariti sínu og telur þar
kominn tíma til að stofna hér til
kennslu fyrir kaupmannsefni. Sérstakur verslunarskóli var þó ótímabær að
dómi Jóns forseta, nægilegt væri að
kenna þeim mönnum, sem ætluðu að
leggja fyrir sig kaupmennsku, verslunarfræði í neðstu bekkjum Latínuskólans. Þessu var ekki hrundið í framkvæmd og lá málið í þagnargildi í tæplega fjóra áratugi. Þá kom fram á sjónarsviðið náfrændi Jóns forseta, Þorlákur Ó. Johnson frá Stað á Reykjanesi,
en hann hafði dvalist í Bretlandi og
stundað þar verslunarstörf. Hann gaf
árið 1879 út eins konar stefnuyfirlýsingu sem ber nafnið Mínir vinir. Þar er
mælt með því að stofnaður verði verslunarskóli í Reykjavík og ráðinn að
honum kennari sem lært hafi verslunarstörf í Englandi. Níu árum síðar gaf
Þorlákur út annað rit, Brúðkaupið á
Sóleyjarbakka, og var það í skáldsöguformi eins og Mínir vinir. Höfundur er
þó sjálfur ein af aðalpersónunum í síðara ritinu, heldur langa ræðu í brúðkaupinu og hvetur meðal annars til
stofnunar verslunarskóla með eftirfarandi orðum:
„Vor innlenda verzlunarstétt þarf að
fá meiri menntun og þekkingu og til

Frá einokun til frelsis
Bundinn var endi á hina algjöru einokun danskra kaupmanna á Íslandi
með „Tilskipun um lausn hinnar íslensku kauphöndlunar“ frá 18. ágúst
1786. Breytingin varð þó hvergi nærri
jafnmikil og menn höfðu vænst,
margar verslanir voru áfram reknar af
sömu mönnum og þar höfðu staðið
fyrir innan búðarborðið á síðustu árum einokunarinnar. Þetta var raunar
nokkuð breytilegt eftir landshlutum.
Norðan- og austanlands festist eldra
skipulag í sessi, verslanir voru flestar í
eigu danskra kaupmanna sem sátu í
Danmörku en létu verslunarstjóra sjá
um reksturinn á Íslandi (selstöðu-

verslun). Sunnanlands og vestan var
þetta með mildara móti. Þar komu
fljótlega fram íslenskir kaupmenn en
einnig var nokkuð algengt að kaupmenn (lausakaupmenn) sigldu á hafnir við og við og skiptu við landsmenn
í keppni við þá kaupmenn sem þar
höfðu aðsetur sitt (fastakaupmenn).
Tímabilið 1786-1855 í verslunarmálum gengur yfirleitt undir nafninu fríhöndlun en þá máttu þeir þegnar
Danakonungs, sem ekki bjuggu sjálfir
við einokun, versla hér á landi. Íslendingar lögðu kapp á að fá þetta
rýmkað og með þeim árangri að
danska þingið samþykkti hinn 15.

apríl 1854 að gefa verslunina við Ísland alfrjálsa. Lög þessi tóku síðan
gildi hinn 1. apríl næsta ár. Þeim
fylgdi raunar ekki mjög snögg breyting en sigling jókst smám saman og
einnig vöruframboð. Eignarhald á
verslunum breyttist mikið, ekki síst á
síðustu tugum 19. aldar og öndverðri
20. öld, og verslunum fjölgaði.
Þannig voru 66 fastar verslanir í landinu 1873, 36 þeirra voru í eigu erlendra manna og 30 í eigu Íslendinga.
Þetta var gjörbreytt um aldamótin.
Árið 1903 voru 282 fastar verslanir í
landinu, 236 þeirra voru eign Íslendinga og 46 eign erlendra manna. 0
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þess að ná því augnamiði álít ég nauðsynlegt, að vér hefðum í Reykjavík
verslunarskóla. Ég hef hugsað mér slíkan skóla þannig: Við hann skulu vera
tveir kennarar, annar þeirra verslunarfróður maður. Honum skal skipt í tvo
bekki, og skulu þeir piltar, sem sækja
hann, vera einn vetur í hvorum bekk. Í
skólanum skal kenna: íslensku,
dönsku, ensku, verslunarreikning, bókfærslu, landafræði og ágrip mannkynssögunnar, vörufræði og bréfaskriftir.
Þeir piltar, sem skólann sæktu, ættu
síðan að fá æfingu í búð hjá einhverjum flínkum kaupmanni, þar sem þeir
lærðu praktiskt, að selja, tala við viðskiptamenn, vera flínkir að afhenda og
yfir höfuð koma kurteislega fram eins
og hverjum efnilegum verslunarmanni
sæmir. Að þessu búnu væri einnig
æskilegt, að þeir gætu farið til Englands til þess að æfa sig í málinu og
setja sig svo inn í verslunina sem þeim
væri frekast unnt. Með þessum hætti
fengjum vér með tímanum menntaða
verslunarstétt og duglega kaupmenn,
sem eru stoð og stytta hvers lands.“
Verslunarskóli Þorláks
Í þetta skipti lét Þorlákur Ó. Johnson
ekki sitja við orðin tóm. Hann gekkst
fyrir stofnun Menntunarfélags verslunarmanna í Reykjavík og var stofnfundur þess haldinn á Hótel Reykjavík 11.
mars 1890. Á stofnfundinum gengu
53 menn í félagið en megintilgangur
þess skyldi vera að halda uppi kvöldskóla fyrir verslunarmenn í Reykjavík
og einnig fyrir utanbæjarmenn ef
ástæður leyfðu. Stjórn félagsins skipuðu þeir Guðmundur Thorgrímsen,
sem veitt hafði Eyrarbakkaverslun forstöðu í fjóra áratugi, Nilsjohnius Zimsen, verslunarstjóri Knudtzonsverslunar, N.B. Nielsen, síðar verslunarstjóri
Brydesverslunar, Sighvatur Bjarnason,
síðar bankastjóri, og Þorlákur. Hinn
síðastnefndi lét eftirfarandi hugvekju
fylgja vörulista sem hann sendi út vorið 1890:
„Eins og flestum mun kunnugt var
stofnaður í vor eins og nokkurs konar
vísir að verslunarskóla, sem á að taka til
starfa 1. okt. næstkomandi. Undirtektir
manna á þeim fundi, jafnvel þeirra,
sem ekki teljast beinlínis verslunarmenn, voru afbragð, og var auðséð, að
áhugi manna var vakandi á þessu velferðarmáli þjóðar vorrar. – Borgunin, 6
kr. fyrir kennsluna í 6 mán. frá 1. okt.
til 1. apríl, er svo væg, að flestir ættu
þess vegna að geta sótt skólann. Með
því efni skólans og húsrúm er af skornum skammti í fyrstu sem eðlilegt er,
verða Reykjavíkurpiltar látnir ganga fyrir, en aðrir fá þó aðgang, að svo miklu
leyti sem mögulegt er.
Reynslan verður að leiða í ljós, hve
mikinn áhuga ungir verslunarmenn
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hafa á því að menntast og hvort húsbændur þeirra hvetja þá til að sækja
skólann. Vér viljum sannarlega óska,
að sú von vor bregðist ekki, því að öllum mun vera fullljóst, hversu ómenntuð verslunarstétt vor er yfir höfuð.
Með því að fá nokkra menntun í sínu
fagi, getum vér búist við að eignast
marga efnilega og flínka verslunarmenn, og með vaxandi þekkingu verður sjóndeildarhringur þeirra hærri og
víðari. Hinn gamli eintrjáningslegi
nurlunarháttur hverfur og þar með
hinn sjúklegi hroki og ímynduðu yfirburðir yfir aðra. Með vaxandi menntun
og sjálfstæðri stöðu vaknar ný drengskaparhugsun, er kæfir lúalega öfundsýki, en vekur bróðurlega samvinnu á
meðal kaupmanna sjálfra, svo að metnaðurinn fer í rétta stefnu, nefnilega þá
stefnu að samkeppnin viðhelst af heiðarlegum hvötum, áreiðanlegheitum í
öllum viðskiptum.“
Verslunarskólinn var settur í húsi
númer 4 við Lækjargötu hinn 4. október 1890 en það var eign Þorláks Ó.
Johnsons og þar rak hann kaffihúsið
Hermes ásamt Ingibjörgu, konu sinni.
Þorlákur hélt ræðu við skólasetninguna
en síðan lýsti Guðmundur Thorgrímsen skólann settan. Skólinn var haldinn í húsakynnum kaffihússins. Tuttugu og fjórir nemendur innrituðust í
skólann sem skiptist í tvær bekkjardeildir, efri og neðri deild. Um vorið
gengu 6 nemendur undir próf úr efri
deild og 12 úr neðri deild. Næsta sumar reyndi Þorlákur að afla fjárstyrks til
skólahaldsins og sótti um styrk til Alþingis. Nokkrar umræður urðu þar um
umsóknina. Séra Árni Jónsson á Skútustöðum, þingmaður Mýramanna, lagðist gegn styrkveitingu með þeim rökum að skólinn væri ekki kominn á
fastan fót og auðmenn stæðu að rekstri
hans. Þessu viðhorfi mótmælti Skúli
Thoroddsen, þingmaður Ísfirðinga, og
sagði meðal annars:
„Háttvirtur þingmaður hreyfði
einnig mótmælum gegn þessum litla
styrk til verslunarskólans. Hann sagði,
að skólinn stæði ekki á föstum fótum,
en í öðru orðinu sagði hann þó, að
auðmenn stæðu á bak við hann. Ég
skal ekkert segja um það, en hér er
um lofsverða framtakssemi að ræða,
sem þess er verð, að hún sé styrkt.
Mér hefur stundum blöskrað að sjá
suma þessa búðardrengi uppþembda
af hroka, kunnandi þó varla annað en
4 species í reikningi og dálítið að
babla afbakaða dönsku, mér hefur
blöskrað að sjá þá koma fram með
þótta og mikilmennsku gagnvart heiðvirðum bændum. En einmitt þetta
mundi lagast að góðum mun við
menntunina.“
Alþingi veitti skólanum 250 krónur
í styrk en það var sú upphæð sem um

í

hafði verið beðið. Höfðu sumir þingmenn, til dæmis Ólafur Ólafsson,
þingmaður Rangæinga, látið í ljós
undrun yfir lítillæti umsækjanda.
Skólinn var settur í annað sinn 5.
október 1891, 19 nemendur innrituðust í skólann þetta haust, 13 þeirra
gengu undir próf 1892, fimm í neðri
deild og átta í efri deild.
Skóli þessi gekk ýmist undir nöfnunum Kveldskóli verzlunarmanna í
Reykjavík eða Verzlunarskólinn í
Reykjavík. Skólatíminn var milli
klukkan 8 og 10 fimm kvöld vikunnar
en annað hvert laugardagskvöld voru
fluttir þar fyrirlestrar um efni sem
varðaði störf verslunarmanna. Námsgreinar voru íslenska (réttritun og
bréfaskriftir), danska, enska (skrifleg
og munnleg), reikningur, bókfærsla,
verslunarsaga, vörufræði, verslunarlandafræði (hagræn landafræði), efnafræði, eðlisfræði og löggjöf um verslun
og siglingar, víxla og samninga. Þrjár
síðasttöldu námsgreinarnar voru einungis kenndar í fyrirlestrum. Nemendur gengu undir próf í lok hvers skólaárs og fengu prófskírteini að því
loknu. Prófin voru auglýst og var
hverjum, sem vildi, heimilt að hlýða á
þau. Kennarar við skólann voru guðfræðingarnir Richard Torfason, Sigurður Magnússon og Sæmundur Eyjólfsson, Þórhallur Bjarnason, prestaskólakennari, Þorgrímur Gudmundsen,
tungumálakennari og leiðsögumaður,
N.B. Nielsen, verslunarmaður, og Þorlákur Ó. Johnson. Tveir hinir síðastnefndu munu hafa kennt allar þær
námsgreinar sem lutu að verslun beinlínis, bókfærslu, vörufræði og verslunarlandafræði, og ef til vill fleiri greinar.
Borgþór Jósefsson, síðar bæjargjaldkeri
í Reykjavík, mun hafa verið eini nemandinn sem lauk prófi frá báðum
deildum skólans en auk hans er vitað
um eftirtalda menn sem stunduðu
nám við skólann: Ágúst H. Bjarnason,
síðar prófessor, E. Siemsen, síðar bakari í Silkiborg, Einar Björnsson, síðar
starfsmaður við verslun Björns Kristjánssonar, Gunnar Ólafsson, síðar
kaupmaður í Vestmannaeyjum, Helgi
Zoëga, síðar kaupmaður í Reykjavík,
Ólafur Arinbjarnarson, síðar verslunarstjóri í Vestmannaeyjum, og Tómas
Gíslason, síðar kaupmaður á Sauðárkróki. Þorlákur var helsta driffjöður
skólahaldsins, hann tók ekki fé fyrir
kennslu sína við skólann og lagði honum til húsnæði.
Í fundargerðabók Verslunarmannafélags Reykjavíkur kemur ótvírætt
fram að verslunarskóli Þorláks var aðeins rekinn í tvo vetur. Orsakir þess,
að skólinn lagði upp laupana, kunna
að vera tvær, lítil aðsókn og veikindi
Þorláks. Hann þjáðist af svefnleysi á
fyrri hluta árs 1892 og hugðist leita sér
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hvíldar og hressingar norður í Skagafirði þá um sumarið. Þetta tókst ekki
og næsta vetur keyrði um þverbak.
Þunglyndi og sinnuleysi fylgdi í kjölfar
svefnleysisins og það svo að Þorlákur
dró sig alveg í hlé en hann hafði áður
verið mikill framkvæmdamaður og
brautryðjandi.
Kvöldskóli og verslunarskóli
Auglýsingar í Ísafold sýna að kvöldskóli fyrir verslunarmenn var starfræktur í nokkur ár eftir að kvöldskóli
Þorláks hætti. Þorleifur H. Bjarnason
kveðst í auglýsingu árið 1893 ákveðinn í að halda kvöldskóla og verslunarskóla næsta vetur enda hafi nokkrir
menn skorað á sig að takast þetta
verkefni á hendur. Námstími skyldi
vera frá 1. október til 15. mars, tvær
og hálf klukkustund á dag. Daglegur
skólatími var frá klukkan hálfátta að
kvöldi til klukkan tíu. Námsgreinar
voru íslensk réttritun og bréfaskriftir,
2–3 stundir á viku, enska og danska, 8
stundir á viku samtals, bókfærsla og
reikningur, 4–5 stundir á viku. Tekið
er fram að erlend mál verði töluð í
kennslustundum. Skólagjald var 4
krónur á mánuði. Skóli þessi var
einnig auglýstur næsta sumar og
skyldi skólahaldið og skólagjald vera
óbreytt. Þó virðist gert ráð fyrir tveimur nýjungum, fyrirlestrahaldi á sunnudögum um almenn efni og ársprófum.
Fram kemur í auglýsingu frá skólanum haustið 1895 að hann geti enn
veitt nokkrum nemendum viðtöku.
Næsta ár hafði skólinn skipt um eiganda, Bjarni Jónsson hafði tekið við af
Þorleifi Bjarnasyni. Haustið 1897 var
enn breyting á orðin, þeir Jón Þorvaldsson og Vilhjálmur Jónsson höfðu
tekið við af Bjarna. Þá hafði daglegur
skólatími verið lengdur í þrjár stundir,
tvær nýjar námsgreinar voru teknar
upp, landafræði og saga, og skólagjald
hækkað í 6 krónur á mánuði. Þetta er
í síðasta skiptið sem kvöldskóla þessa
er getið og mun hann hafa lagst af veturinn 1897–1898. Telja verður víst að
kvöld- og verslunarskólinn hafi starfað
veturna 1893–1897, suma þeirra að
minnsta kosti, enda hefði hann tæplega verið auglýstur árlega ella.
Stjórnendur skóla þessa eru kunnir,
Þorleifur Bjarnason (1863-1935), síðar
menntaskólakennari, og stjórnmálamaðurinn Bjarni Jónsson frá Vogi
(1863-1926). Jón Þorvaldsson (18641936) var umboðsritari og Vilhjálmur
Jónsson (1870-1902) póstafgreiðslumaður, en vitað er að báðir stunduðu
þeir Jón og Vilhjálmur kennslu. Allir
höfðu menn þessir lokið stúdentsprófi.
VR ræðir um verslunarskóla
Verzlunarmannafélag Reykjavíkur
(VR) var stofnað 27. janúar 1891.

1905–2005

Hugmynd um stofnun verslunarskóla
bar fyrst á góma í félaginu 13. júní
1901. Þá var rætt bréf frá Verzlunarmannafélagi Skagfirðinga og Húnvetninga en þar var VR hvatt til að
skora á Alþingi að koma verslunarskóla á fót. Undirtektir innan VR
voru daufar, ræðumenn gátu um
verslunarskóla sem notið hafði styrks
úr landssjóði og starfað um tveggja
ára skeið en orðið að hætta vegna
ónógrar aðsóknar. Þetta var verslunarskóli Þorláks Ó. Johnsons. Ræðumenn voru þó sammála um að verslunarskóli væri hin þarfasta stofnun
en ástæðulaust væri að sækja um
rekstrarstyrk fyrir slíkan skóla fyrr en
hann hefði tekið til starfa. Hinn 4.
október 1902 kvaddi D. Thomsen sér
hljóðs á fundi í VR og benti á nauðsyn þess að koma á fót vísi að verslunarskóla. Fundarmenn voru þessu
samþykkir og kusu þá D. Thomsen,
C. Zimsen og Sighvat Bjarnason í
nefnd sem athuga skyldi möguleika á
skólastofnun. Nefndin skilaði áliti 1.
nóvember. Fram kom að hún hafði
leitað til þeirra Ólafs ritstjóra Ólafssonar, Þorleifs Bjarnasonar og Þorsteins Egilssonar kaupmanns um að
veita skólanum forstöðu en alls staðar
fengið afsvar. Nefndin hafði einnig
kannað hve margir hefðu hug á skólavist ef að stofnun yrði og reyndust
það vera 11 piltar. Lagði nefndin því
til að stofnuð yrði sérstök deild við
Iðnskólann fyrir nema í verslunarfræðum. Þá kvaddi Benedikt Þórarinsson sér hljóðs og lagðist eindregið
gegn þessari tillögu sem gekk alltof
skammt að hans dómi, verslunarskóli
yrði að vera mun fullkomnari en
nefndin gerði tillögu um. Fundurinn
taldi ástæðu til að íhuga þetta mál
frekar og kaus nýja nefnd til að vinna
að því. Kosningu hlutu þeir D.
Thomsen, Morten Hansen, skólastjóri, og Th. Thorsteinsson, konsúll.
Einnig var samþykkt að félagið gæfi
skólanum 50 krónur. Næsta ár, hinn
3. október 1903, var samþykkt að
veita fyrirhuguðum verslunarskóla 50
króna styrk og þeir Ásgeir Sigurðsson, kaupmaður, D. Thomsen og
Morten Hansen voru kosnir í skólanefnd hans. Ekki er vitað um störf
þessarar nefndar en hinn 3. október
1904 afhenti Morten Hansen VR
bankabók kvöldskólans og reikninga
hans. Þau gögn hafa ekki komið í leitirnar. Greinarhöfundur taldi vitneskjuna um tilvist þessara gagna benda til
skólahalds veturinn 1903–1904 en er
tekinn að efast, skólahalds þennan
vetur er hvergi getið. Virðist því líklegra að í bankabókinni hafi verið
fjárframlög VR að frádregnum einhverjum kostnaði skólanefndar, til
dæmis vegna bréfaskrifta. 0
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1905–1912
Fyrstu starfsár skólans

Íbúum Reykjavíkur fjölgaði mjög hratt á fyrstu árum 20. aldarinnar. Aukin verslun og umsvif á höfuðborgarsvæðinu höfðu sitt að segja. Árið 1905 voru íbúar borgarinnar tæplega 9.000 en voru orðnir 11.600 árið 1910.

Tímamótafundir í
Verzlunarmannafélaginu
H

aldinn var fundur í Verzlunarmannafélagi Reykjavíkur
8. október 1904 en þar
kvaddi Ludvig Kaaber sér hljóðs og
skoraði á félagsstjórn að gangast fyrir
stofnun verslunarskóla. Fundurinn
kaus nefnd sem fjalla skyldi um málið og hlutu þeir Ásgeir Sigurðsson,
Ditlev Thomsen og Jón Ólafsson
kosningu.
Tillaga undirbúningsnefndar
Stjórn VR boðaði næst til félagsfundar
um skólamálið 10. febrúar 1905.
Fundur þessi var auglýstur í blöðum
og öllum verslunarmönnum í bænum
boðið að sitja hann. Hvort tveggja var
óvenjulegt um fundi í VR en hefur átt
að tryggja góða aðsókn. Guðmundur
Finnbogason, síðar landsbókavörður,
var fenginn til að flytja framsöguræðu
en hann vann á þessum árum að rannsókn á skólamálum á Íslandi. Niðurstöður hennar birtust síðar í skýrsluformi en Guðmundur nýtti þær einnig
í bók sinni, Lýðmenntun. Björn Jónsson, ritstjóri Ísafoldar, bar á fundinum
fram tillögu þess efnis að Guðmundur
yrði fenginn til að semja tillögu um

stofnun og fyrirkomulag menntaskóla
fyrir verslunarmenn og njóta við starfið hjálpar þeirra félagsmanna sem
hann kysi sér til aðstoðar. Tillaga þessi
var felld enda töldu fundarmenn eðlilegra að skólanefnd annaðist þetta
verkefni. Verslunarmenn urðu að bíða
í tæplega fjóra áratugi eftir menntaskóla fyrir stéttina.
Skólanefnd VR kynnti tillögur sínar
á félagsfundi 11. mars 1905 og var
þeim vel tekið. Þó töldu fundarmenn
sjálfsagt að vélritun yrði kennd í skólanum en skólanefnd hafði ekki lagt
það til. Hinn 23. mars héldu VR og
Kaupmannafélag Reykjavíkur síðan
sameiginlegan fund um málið. Þar
gerði Jón Ólafsson að nýju grein fyrir
tillögum skólanefndar en síðan hófust
umræður. Lagði Guðmundur Finnbogason til að dregið yrði úr þýskukennslu miðað við tillögur skólanefndar en kennsla í dönsku og ensku aukin. Einnig lagði Guðmundur til að tekin yrði upp kennsla í vörufræði og
sýnishorn notuð við kennsluna en auk
þessa skyldi nemendum veitt nokkurt
valfrelsi um námsgreinar enda hlyti
undirbúningur þeirra að vera talsvert

1905

mismunandi. Ditlev Thomsen lagðist
gegn notkun sýnishorna í vörufræðikennslu, taldi þau ekki koma að nægilegum notum.
Sótt um styrk til Alþingis
Umsókn um fjárstyrk til Alþingis var
rædd og töldu flestir ræðumenn sjálfsagt að sótt yrði um 4.000 króna styrk
til skólastofnunarinnar, með þeim rökum að sjálfsagt væri að landssjóður
styrkti menntamál verslunarstéttarinnar eins og hann hefði styrkt menntamál annarra starfsstétta, bænda, iðnaðarmanna og sjómanna. Þorleifur H.
Bjarnason var eini ræðumaðurinn sem
dró í efa að Alþingi veitti svo háan
styrk til þessa verkefnis. Þá reis Jón
Ólafsson upp til andsvara og taldi Alþingi ósamboðið að veita lægri styrk
til eflingar menntamála jafn fjölmennrar og mikilvægrar stéttar og verslunarstéttin væri. Lyktir urðu þær að fundurinn kaus þá Brynjólf H. Bjarnason,
Ditlev Thomsen, Emil Schou, Ludvig
Kaaber og Jón Ólafsson í nefnd sem
sækja skyldi um styrkinn til Alþingis.
Reglulegt Alþingi skyldi koma saman fyrsta virkan dag í júlímánuði ann-

að hvert ár og starfa í níu vikur hið
minnsta. Fjárlög voru þá samþykkt til
tveggja ára. Alþingi 1905 veitti 1.500
krónur á ári í næstu tvö ár sem styrk
til fyrirhugaðs verslunarskóla. Ekki
verður ráðið af fyrrnefndri fundargerð
frá 23. mars hvort ætlunin var að
sækja um 4.000 króna styrk í eitt
skipti fyrir öll eða um 4.000 króna
styrk á ári næstu tvö ár. Veittur styrkur
er í báðum tilvikum lægri en umbeðinn styrkur. Jón Ólafsson sat á þessu
þingi og hefur vafalaust greitt fyrir
umsókninni um styrk til stofnunar
verslunarskóla eftir bestu getu.
Afdrif styrkumsóknarinnar voru
málsaðilum kunn í septemberbyrjun.
Kaupmannafélag Reykjavíkur og VR
héldu fund um skólamálið hinn 13.
september. Þar kvað Ditlev Thomsen
það hlutverk fundarins að ákveða
hvort hann teldi kleift að koma skólanum á fót með svo lágum styrk. Jón
Ólafsson hvatti til þess að fjárveitingin
yrði notuð og voru fimm menn kosnir
í skólanefnd. Þetta er fyrsta raunverulega skólanefnd Verzlunarskóla Íslands
því fyrri nefndir voru undirbúningsnefndir. 0
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Kennsla hefst

Fyrsti skólastjóri
Verzlunarskólans

Mánudaginn 16. október 1905 hófst
kennsla í Verzlunarskólanum í fyrsta
sinn. Á skólabekk settust 54 nemendur og var þeim skipt í tvær deildir,
undirbúningsdeild og neðri deild. Var
raðað í deildir eftir kunnáttu nemenda og var sérstaklega tekið tillit til
reikningskunnáttu við þá niðurröðun.
Enginn nemandi þótti hæfur til að
setjast í efri deild og var henni því
ekki komið á laggirnar fyrr en árið
1906. Kennslugreinar í skólanum
voru til að byrja með fimm: íslenska,
enska, danska, reikningur og bókfærsla. Þá var kenndur víxilréttur og
fór kennsla í þeirri grein fram með
fyrirlestrahaldi. Auk þess gátu nemendur sótt tíma í skrift ef kunnáttu
þeirra á því sviði var ábótavant. 0

U

m miðjan september 1905
auglýsti skólanefnd eftir umsóknum um stöðu skólastjóra. Fjórar umsóknir bárust og
voru umsækjendur þeir dr. Guðmundur Finnbogason menntafrömuður, Ólafur Daníelsson stærðfræðingur, Ólafur G. Eyjólfsson verslunarmaður og Páll J. Torfason verslunarmaður.
Skólanefnd greiddi atkvæði um umsækjendur 3. október og sérstaklega
um hvern og einn þeirra. Karl Nikulásson sat ekki fundinn og voru því
aðeins fjögur atkvæði til skiptanna.
Fyrst voru greidd atkvæði um Pál en
umsókn hans var hafnað með jöfnum
atkvæðum. Af fundargerðabók skólanefndar má ráða að Ditlev Thomsen
hafi borið hag Páls fyrir brjósti og því
væntanlega stutt umsókn hans við atkvæðagreiðsluna. Umsókn Guðmundar Finnbogasonar var hafnað með
þremur atkvæðum gegn einu og umsókn Ólafs Daníelssonar með jöfnum
atkvæðum. Að lokum voru atkvæði
greidd um umsókn Ólafs G. Eyjólfssonar og var hann ráðinn skólastjóri
með þremur atkvæðum gegn einu.
Ólafur var starfsmaður Brynjólfs H.
Bjarnasonar og má vera að það hafi
ráðið úrslitum í kosningunum en hafa
ber einnig í huga að hann var eini um-

1905
✔ Ísland kemst í loftskeytasamband við
umheiminn

✔ Spíritismi nemur land í Reykjavík
✔ Sunnlenskir bændur fjölmenna til Reykjavíkur til að mótmæla símanum

✔ Albert Einstein kynnir afstæðiskenningu
sína

✔ Sambandsslit Norðmanna og Svía
✔ Miklar óeirðir í St. Pétursborg og víðar í
Rússlandi

Skólatíminn fyrstu árin

Skólastjóra vantar
Þeir sem taka vilja að sér
skólastjórastarf og tímakennslu við
Verzlunarskólann í Reykjavík, sendi
tilboð um það innan 30. þ.m. til
formanns skólanefndarinnar.

Ólafur G. Eyjólfsson, fyrsti skólastjóri Verzlunarskólans, og eiginkona hans, Jónína Ragnheiður Magnúsdóttir.

Reykjavík, 14. sept. 1905.
Skólanefndin:
D. Thomsen formaður,
Jón Ólafsson skrifari,
Sighv. Bjarnason gjaldkeri,
B.H. Bjarnason,
Karl Nikulásson.
Reykjavík, 16. september 1905

sækjandinn sem lokið hafði prófi í
verslunarfræðum. Hann lauk stúdentsprófi frá Reykjavíkurskóla 1895 en
stundaði síðan verslunarskólanám við
Niels Brock Handelskole í Kaupmannahöfn og lauk þaðan prófi árið
1897. Ólafur hefur því verið álitinn
best menntaður umsækjendanna til að
gegna stöðu skólastjóra í verslunarskóla.
Skólanefnd samþykkti á fundinum
3. október að skólastjóri skyldi fá 350

krónur í föst laun yfir veturinn og
eina krónu að auki fyrir hverja
kennslustund. Þá var honum heitið
uppbót eftir efnum og ástæðum ef
nefndin teldi hann hafa staðið sig vel í
starfi um veturinn. Einnig var samþykkt að skylda skólastjóra til að
flytja einn fyrirlestur á mánuði yfir
vetrartímann um verslunarefni, hagfræði eða skylt efni í Verslunarmannafélaginu. Ekki virðist greiðsla hafa átt
að koma fyrir. 0

Tungumálakennsla í öndvegi
Flestar kennslustundir fyrsta skólaárið voru í reikningi, eða átta á viku,
en athygli vekur einnig að fleiri
kennslustundir voru í ensku en
dönsku, eða fimm á móti fjórum. Þá
var sérstök tungumáladeild þar sem
kennd var enska, danska og eftir ára-

mót einnig þýska og voru sex
kennslustundir á viku í hverju
tungumáli.
Nemendur gátu valið hvort þeir
stunduðu nám í tungumáladeildinni
jafnhliða öðru námi eða hvort þeir
létu grunnnámið nægja. Einnig voru

1905

sjö nemendur eingöngu skráðir í
máladeild. Þeir sem tóku máladeildina samhliða námi í neðri deild voru
níu tíma á viku í ensku og átta tíma í
dönsku. Því er ljóst að tungumálakennsla hefur verið í öndvegi á upphafsárum skólans. 0

1906

Skólinn var settur fyrsta árið um miðjan
október en næstu ár var skólasetningin
í októberbyrjun. Skólanum var jafnan
slitið 29. eða 30. apríl. Fyrsta starfsárið
hófst skólinn kl. 8 að morgni og lauk kl.
10. Skólatíminn var því aðeins tvær
klukkustundir á dag. Deildir í reglulegu
námi voru tvær, neðri deild og undirbúningsdeild, en auk þess var starfrækt
máladeild og sóttu hana nemendur úr
báðum fyrrnefndum deildum auk sjö
utanskólanema. Í máladeildinni var
kennd enska, danska og þýska og var
daglegur skólatími hennar frá kl. 12 til
15. Efri deild tók til starfa haustið 1906
og var daglegur skólatími nemenda þar
frá kl. 8 til 10 sex daga vikunnar og að
auki á milli kl. 20:30 og 22:30 á
mánudagskvöldum. Kennt var á laugardögum jafnt sem virka daga. Skólatími
neðri deildar var óbreyttur frá fyrsta
starfsári en nemendur í undirbúningsdeild sóttu tíma frá kl. 20:30 til 22:30
á kvöldin. Kennslustundir voru 50 mínútur.
Daglegur skólatími lengdist á næsta
starfsári en þá var nemendum í efri
deild kennt frá kl. 8 til 11 og að auki í
eina til tvær kennslustundir eftir hádegi. Næstu árin lengdist daglegur
skólatími enn frekar og var orðinn sex
til sjö klukkustundir á dag hjá efri deild
skólaárið 1911–1912 og fjórar klukkustundir hjá neðri deild. 0
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Tók neftóbak
til að halda
mér vakandi
Magnús Tómasson Kjaran heildsali

M

agnús Tómasson Kjaran
var nemandi við Verzlunarskólann veturinn 19051906. Hann hafði þá nýlega ráðið sig
til starfa í versluninni Liverpool. Eigandi verslunarinnar ákvað að senda
Magnús og þrjá aðra pilta í Verzlunarskólann og stunduðu þeir námið meðfram fullri vinnu. Einn þessara pilta
var Sigurjón Pétursson en hann og
Magnús unnu mikið saman og fylgd-

ust að í náminu. Þess má geta að Sigurjón og Magnús voru líka meðal fulltrúa Íslands á Ólympíuleikunum 1908
og 1912 þar sem þeir sýndu glímu.
Báðir urðu þeir stórtækir athafnamenn
þegar frá leið, Magnús stofnaði meðal
annars heildverslun og Sigurjón rak
um árabil klæðaverksmiðjuna að Álafossi. Frásögn Magnúsar af lífi þeirra
Sigurjóns þegar þeir voru í Verzlunarskólanum fer hér á eftir:

Verslunarfólk leggur upp í skemmtiför á hestum frá Vesturgötu. Til vinstri á myndinni má sjá verslunina
Liverpool þar sem þeir Magnús og Sigurjón unnu þegar þeir voru í Verzlunarskólanum.

Fimmtán tíma vinnudagur
„Ég hafði ráðist til Th. Thorsteinsson í
Liverpool til að læra verslunarstörf.
Ráðningartíminn var fjögur ár. Kaupið
25 krónur á mánuði fyrsta árið en
hækkaði um 5 krónur á ári. Þetta
haust var Verzlunarskóli Íslands stofnaður ... Kennslan í deildunum var frá
8–10 á morgnana. Inntökupróf þurfti í
efri deild en ekki í undirbúningsdeild.
Við strákarnir sem komum beint úr
barnaskóla stóðumst flestir prófið en
nokkrir fulltíða menn urðu að setjast í
undirbúningsdeild ...
Klukkan 7 á morgnana urðum við
Sigurjón að vera komnir í búðina til að
ræsta olíulampa og leggja í ofnana,
bæði í búð og á skrifstofum. Rétt fyrir
klukkan 8 kom deildarstjórinn, Guðmundur Loftsson, og opnaði búðina
en við fórum í skólann eftir að hafa
tekið hlerana frá gluggunum og mokað snjó úr tröppunum ef þess þurfti.
Úr skólanum fórum við svo beint í
búðina. Einhvern tíma fengum við frí
til hádegisverðar en annars var hlaupið
á hörðu steingólfinu þar til lokað var
klukkan 8 að kveldi. En þá lá oft mikið verkefni fyrir höndum, ekki síst
þegar vertíðin byrjaði og afgreiða

Einvalalið
prófdómara
Prófdómarar hafa verið kallaðir til að
meta úrlausnir ásamt kennurum allt
frá stofnun Verzlunarskólans, jafnvel
fyrsta starfsárið en þá var enginn útskrifaður frá skólanum. Þá var Jón
Ólafsson, ritstjóri, prófdómari í ensku,
Ditlev Thomsen, konsúll, í dönsku,
Ditlev Thomsen og Sighvatur Bjarnason, bankastjóri, í víxilrétti, Karl
Nikulásson, bókhaldari, í reikningi,
Sighvatur Bjarnason í bókfærslu, Jón
Ólafsson í íslensku og Ditlev Thomsen
í þýsku. Allir prófdómararnir sátu í
skólanefnd.
Á næsta skólaári komu til starfa
fyrstu prófdómararnir sem ekki sátu í
skólanefnd, Einar Gunnarsson í reikningi og kontokurant, Ásgeir Sigurðsson, kaupmaður, í ensku og Þorleifur
H. Bjarnason í þýsku. Ekki virðast sérstakir prófdómarar hafa dæmt próf í

neðri bekk nema fyrsta starfsárið. Hefur þeim væntanlega verið ætlað að
tryggja hæfilegar námskröfur.
Skólaskýrslur sýna að reynt hefur
verið að fá prófdómara sem höfðu á
sér orð fyrir þekkingu á viðkomandi
sviði. Þessu til stuðnings skal bent á
að fyrsta hálfan annan áratuginn voru
meðal prófdómara þeir Þorsteinn
skáld Erlingsson í íslensku (og raunar
einnig í dönsku), Benedikt Sveinsson,
síðar alþingismaður, í íslensku, Bjarni
Jónsson frá Vogi í þýsku, Ólafur Lárusson, prófessor, í verslunarrétti,
Bjarni Sæmundsson, fiskifræðingur, í
verslunarlandafræði, Indriði Einarsson, skrifstofustjóri, í þjóðmegunarfræði (hagfræði) og Jakob Jóh. Smári í
íslensku, dönsku og þýsku. Sumir
þessara manna voru prófdómarar um
árabil en aðrir aðeins í örfá ár. 0

1905

þurfti skipin. Komumst við þá oft ekki
heim fyrr en klukkan 10. Þá byrjaði
námið undir næsta dag, lestur og stílagerðir. Var stundum orðið framorðið
áður en því var lokið. Þá fór ég að taka
í nefið til að halda mér vakandi því að
ég hefi alltaf svefnþungur verið. Eftir
að ég hætti að hnerra af neftóbakinu
hjálpaði það lítið.
Var meinað að taka próf
Þegar leið á veturinn og annirnar jukust í Liverpool fór að falla úr dagur og
dagur í skólanum og loks kom að því
að við Sigurjón urðum að yfirgefa
hann með öllu. En áfram héldum við
lestrinum, stílagerðum og bókfærslu
heima á kveldin. Við miðuðum allt
okkar bókhald við þilskipaútgerð.
Þegar að burtfararprófi leið bollalögðum við um hvað gera skyldi. Einhver
tormerki voru talin á því að við fengjum að ganga undir próf þar sem við
höfðum vanrækt skólann upp á
síðkastið. Við sögðum þá að óþarft
væri að deila um það því að Verzlunarskólapróf eftir þennan eina vetur
væri eins og laglegur miði á tómri
dós. Og þar með var minni skólagöngu lokið.“ 0

Reikningur
Verzlunarskólans
1905–1906
Tekjur
Styrkur úr landssjóði..................................................................

1.500,00

Styrkir og gjafir frá kaupmönnum og
verslunarmönnum í Reykjavík svo og
kennslueyrir o.fl.........................................................................

1.017,80

Samtals .......................................................................................

2.517,80

Gjöld
Laun til skólastjóra og kennara ..................................................

1.611,29

Húsaleiga, eldiviður, ljós og ræsting ..........................................

267,75

Áhaldakaup og önnur útgjöld ....................................................

115,92

Eftirstöðvar við lok skólaársins...................................................

522,84

Samtals ......................................................................................

2.517,80

1906
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Fyrsta reglugerðin
T

ekið er fram í fundargerð skólanefndar frá 2. september 1906
að nefndinni hefði borist frá
skólastjóra frumvarp til reglugerðar
fyrir skólann. Heimildin getur þess
ekki hvort hér var um persónulegt
framtak að ræða eða hvort skólanefnd
hafði falið skólastjóra að semja slíka
reglugerð. Hið síðara virðist líklegra
en fundargerðir skólanefndar frá 3.
október 1905 til 2. september 1906
hafa ekki verið færðar til bókar og er
þar eyða í gjörðabók. Frumvarp
skólastjóra var tekið til afgreiðslu 29.
september 1906. Þar komu fram
breytingartillögur sem ekki getur
nánar. Skólanefnd samþykkti reglugerð fyrir skólann á þessum fundi og
tók hún þá gildi.
Allmargar breytingar voru gerðar á
reglugerðinni næstu áratugi, einkum
hvað snertir bekkjardeildir og námsefni. Auðvelt var að breyta henni enda
hafði skólanefnd vald til slíks og nægði
samþykkt hennar. Athyglisvert er að
skólinn ber nafnið Verzlunarskólinn í
Reykjavík í reglugerðinni og er þetta
eina heimildin um það nafn. Skólinn
er nefndur Verzlunarskóli Íslands í öllum öðrum tiltækum heimildum, svo
sem í fyrstu skólaskýrslum, og hefur
svo verið síðan. 0

Gott siðferði nemenda
Fjórða grein í reglugerð skólans lýtur
að inntöku nemenda og eru sett
ákveðin skilyrði í því sambandi. Mikil
áhersla er lögð á góða siðprýði og
hegðun, auk heilbrigðis og lágmarkskunnáttu í íslensku, dönsku og
reikningi. Í sjöttu grein reglugerðarinnar er gott siðferði enn ítrekað og
hlutverk fjárhaldsmanns betur skilgreint. Hvort á þessu var hamrað að
gefnu tilefni eða aðeins í forvarnarskyni er óvíst. Hitt má ljóst vera að
skólastjórnin leit á það sem hluta af
menntun nemenda að kenna þeim
kurteisisvenjur og innræta þeim gott
siðferði.0

1906
✔ Kristján konungur IX látinn
✔ Verkamannafélagið Dagsbrún stofnað
✔ Ásgrímur Jónsson heldur fyrstu
málverkasýningu sína

✔ Konur berjast fyrir réttindum sínum í
Bretlandi, margar handteknar

✔ Theodor Roosevelt heimsækir Panama.
✔

Hann er fyrsti forseti Bandaríkjanna sem
fer til annars lands í embætti sínu
Arthur Korn, þýskur prófessor, sendir
myndir gegnum símþráð fyrstur manna

1906

Reglugerð
fyrir Verzlunarskólann í Reykjavík
1. Markmið skólans er að veita verslunarmönnum sérmenntun í þeim námsgreinum, er helst geta þeim
að haldi komið, er stunda verslun á Íslandi.
2. Í skólanum skulu vera 2 ársbekkir, efri og neðri bekkur, er séu jafnt fyrir stúlkur sem pilta. Kostur er
gerður á undirbúningskennslu ef nægir hluttakendur óska.
Í neðri bekk skal kenna íslensku, dönsku, ensku, þýsku, reikning, bókfærslu og verslunarlöggjöf.
Í efri bekk skal kenna íslensku, dönsku, ensku, þýsku, reikning, bókfærslu og víxilrétt.
Utan kennslustunda skal báðum bekkjum í sameiningu, með fyrirlestrum og munnlega, gefið yfirlit
yfir nokkur atriði þjóðmegunarfræðinnar og algengustu atriði vöruþekkingar. Í þessum kennslugreinum verður eigi prófað til burtfararprófs.
Kennslan í íslensku skal vera þannig, að nemendum sé kennt að rita lipurt mál og um leið æfðir í því
að rita bréf, auglýsingar og skjöl, er lúta að starfi verslunarmanna og helst kunna fyrir að koma.
Kennslunni í dönsku skal þannig hagað, að nemendurnir læri að lesa og skilja dönsku á bók, geti
skilið hana talaða og sjálfir talað hana, og að þeir auk þess verði færir um að skrifa bréf á því máli.
Kennslu í ensku og þýsku skal hagað sem í dönsku.
Kennslu í reikningi í báðum deildum skal hagað svo, að nemendur fái glöggt yfirlit yfir almennan
verslunarreikning og læri að fara með tölur fljótt og reglulega.
Í bókfærslu skal nemendum í neðri bekk kennd einföld, fullkomin bókfærsla, en í efri bekk létt, tvöföld bókfærsla.
Einkunnir skal gefa einu sinni í mánuði hverjum.
3. Í lok aprílmánaðar ár hvert skal próf haldið í hvorum bekk, og skulu jafnan vera tveir prófdómendur
auk kennarans. Annan prófdómandann útnefnir skólanefnd, hinn skólastjóri. Kennarinn og prófdómendurnir ákveða hverjum nemanda eina einkunn í hverri grein, skriflegri og munnlegri, og skal svo
meðaltal tekið af þeim og mánaðareinkunnum nemandans þann vetur í hverri grein.
Prófi skal jafnan lokið fyrir 1. maí ár hvert.
Til þess að standast próf má nemandinn ekki fá lægri vitnisburð en 3 í nokkurri námsgrein. Í bókfærslu og reikningi eru einkunnir tvöfaldar.
Kennsla skólans endar með burtfararprófi úr efri bekk, og skal það próf sýna, að nemandinn hafi
fengið þann þroska og þá þekkingu, er skólanum er ætlað að veita.
Verkefni til burtfararprófs skal jafnan valið af skólanefndinni.
Hver nemandi, er staðist hefur burtfararpróf, á heimting á að fá prófskírteini og skal, auk prófeinkunnanna, þess getið í því, hvernig hann hafi hegðað sér og hverja ástundun hann hafi sýnt við námið.
Prófskírteini úr neðri bekk má einnig gefa, ef nemandi hefur lokið prófi úr þeim bekk og staðist það.
4. Til þess að nemandi fái inntöku í skólann, er krafist:
a) Að hann sýni læknisvottorð fyrir því, að hann sé ekki haldinn af næmum sjúkdómum.
b) Að hann greiði ákveðið skólagjald.
c) Að hann hafi fjárhaldsmann, búsettan í Reykjavík, er hafi tilsjón með framferði hans og hegðun og
ábyrgist skemmdir þær, er hann kann að gera á munum skólans.
d) Að hann með prófi sanni, að hann skrifi læsilega hönd, geti stafsett íslensku stórgallalaust, skilji
létta dönsku á bók, geti snúið léttum setningum íslenskum á dönsku og sé vel að sér í einföldum
reikningi, brotum og tugabrotum.
e) Að hann skuldbindi sig til að hlýða í hvívetna reglugerð þessari og þeim öðrum fyrirmælum, er
skólanefnd kann að setja.
5. Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. apríl. Lögboðin leyfi eru: jólaleyfi frá 23. desember til 2. janúar að báðum dögum meðtöldum og páskaleyfi frá miðvikudegi fyrir páska til 3. í páskum að báðum
dögum meðtöldum.
6. Regla og agi skólans skal í hvívetna miða að því að styðja kennslustarfið og glæða reglusemi og siðprýði nemendanna.
Nemendur skulu sýna kennurum sínum og öðrum yfirboðurum kurteisi og hlýðni og hegða sér jafnan sem kurteisum mönnum sæmir.
Skyldir eru nemendur að mæta í öllum kennslustundum; komi nemandi eigi í kennslustund sendir
skólastjóri fjárhaldsmanni bréfspjald með borguðu svari, með tilkynningu um fjarveruna og spurningu um, hvað henni valdi.
Skyldir skulu nemendur að eiga allar þær kennslubækur, sem notaðar eru við kennsluna í þeim bekk,
sem þeir eru í, og auk þess nauðsynlegar orðabækur (í dönsku og ensku).
Brot gegn reglugerð þessari varðar fyrst áminningu skólastjóra, en dugi hún ekki, þá brottrekstri úr
skólanum.

1907
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Fjölskyldubönd á
kennarastofunni
K

ennarar í Verzlunarskólanum
fyrsta skólaárið voru sjö að
tölu. Ágúst H. Bjarnason
kenndi þýsku og dönsku, Steinunn
Hjartardóttir kenndi ensku, Guðlaug
Arasen sem kenndi skrift, Ólafur
Dan Daníelsson kenndi reikning og
séra Bjarni Hjartarson dönsku. Ólafur G. Eyjólfsson, skólastjóri, kenndi
víxilrétt, bókfærslu, íslensku og
reikning og Sigríður J. Ólafsson
kenndi ensku. Á næstu árum breyttist kennarahópurinn töluvert. Sumir
hættu og nýir menn og konur bættust í hópinn. Þeirra á meðal voru
Sigríður Árnadóttir skriftarkennari,
sem kenndi við skólann í fimmtíu ár
og Jón Ólafsson, formaður skólanefndar, en hann kenndi verslunarlöggjöf, viðskiptafræði og íslensku á
árunum 1907–1912.
Sigríður enskukennari var dóttir
Jóns Ólafssonar og Ágúst H. Bjarnason
kvæntist henni árið 1906. Sigríður tók
þá upp nafn eiginmanns síns og hét
eftir það Sigríður Ó. Bjarnason.

Illvígur orðhákur en einstakur
kennari
Óhætt er að segja að Jón Ólafsson hafi
verið áhrifavaldur í starfi Verzlunarskólans fyrstu árin. Hann sat í skólanefndinni í rúman áratug, frá 1905 til
dauðadags árið 1916, auk þess sem
hann kenndi við skólann í fimm ár.
Jón var fæddur árið 1850 og varð
snemma áberandi í þjóðlífinu. Hann
var um hríð ritstjóri Þjóðólfs og vikublaðsins Reykjavíkur, auk þess sem
hann ritstýrði ýmsum blöðum Íslendinga í Vesturheimi. Árið 1873 höfðaði
landstjórinn mál á hendur honum
fyrir meiðyrði sem sprottin voru
af andúð Jóns á dönsku yfirvaldi. Í kjölfarið flúði hann
til Bandaríkjanna en kom
aftur árið 1875 og var
nokkrum árum síðar
kjörinn á þing sem þingmaður S-Múlasýslu. Jón
starfaði við ritstörf í
Bandaríkjunum og í
Kanada á tíunda áratugnum en fluttist heim
til Íslands árið 1897.
Á árunum 1908–1916
vann Jón að útgáfu íslenskrar orðabókar og
komu út tvö hefti af henni.
Voru þau mjög umdeild, ekki
síst þar sem Jón var óhræddur
við að viðurkenna ýmis nýyrði
sem hluta af íslenskri tungu. Hann
skrifaði einnig kennslubækur í móðurmáli, bæði fyrir barnaskóla og framhaldsskóla, auk þess sem hann skrifaði
tvær kennslubækur gagngert fyrir

1910. Hann segir um Jón: „Hann var
þá af mörgum talinn einhver illvígasti
orðhákur í íslenskri blaðamannastétt.
En þarna kynntist ég einhverjum háttprúðasta og alúðlegasta manni, er ég
hefi fyrir hitt á lífsleiðinni. Og hann
var einstakur kennari. Þegar hann
hafði útlistað viðfangsefni sín, hversu
flókin sem þau höfðu virst, lágu þau
svo ljós fyrir, að hvert barn hlaut að
skilja.“

Jón Ólafsson ritstjóri hafði mikil áhrif á starf
Verzlunarskólans fyrstu árin. Hann sat í
skólanefnd og var jafnframt kennari við skólann.

Verzlunarskólann. Önnur nefndist Íslenzk verzlunarlöggjöf og hin Stafróf viðskiptafræðinnar.
Jón kenndi íslensku, viðskiptafræði
og verslunarlöggjöf við skólann og
setti mark sitt á skólastarfið með ýmsum hætti. Nemendur virðast almennt
hafa verið stoltir af að hafa þennan
nafntogaða mann innan vébanda skólans. Flestir sem lýst hafa skólaárunum
á þessum tíma tala um hann sem góðan kennara og skemmtilegan persónuleika. Bjarni Ásgeirsson, síðar sendiherra, brautskráðist úr skólanum árið

Innan við tvítugt var Sigríður, dóttir Jóns, farin að
taka verslunarmenn í einkatíma í ensku.

1906

Enskukennarinn var ung stúlka
Sigríður dóttir Jóns kenndi við skólann á árunum 1905–1910, og aftur á
árunum 1922–1938, og Ágúst H.
Bjarnason, eiginmaður hennar, kenndi
þar einnig að tilhlutan tengdaföður
síns fyrsta áratuginn. Bjarni Ásgeirsson
lýsir þeim hjónum svo: „Hann var
hversdagslega þurr á manninn og
strangur í kröfum, svo að okkur stóð
oft beygur af, en á prófum var hann
svo engilmildur og elskulegur, að allur
prófhrollur hvarf skyndilega sem dögg
fyrir sólu. Kona hans, frú Sigríður
Jónsdóttir Ólafssonar, sem kenndi
ensku, var andstæða hans, alltaf mild
og ljúf og áminnti okkur með móðurlegri umhyggju.“
Sigríður var um margt áhugaverð
kona. Hún var fædd í Reykjavík árið
1883 en að mestu leyti alin upp í
Kanada og í Chicago í Bandaríkjunum
á þeim tíma þegar Jón faðir hennar
starfaði þar við útgáfu dagblaða og
tímarita. Sigríður sótti því alla sína
barnaskólamenntun vestur um haf.
Þegar hún var fimmtán ára gömul
flutti fjölskyldan svo aftur til Reykjavíkur og hlaut Sigríður eftir það ýmsa
sérkennslu. Til að mynda lærði hún
þýsku hjá nunnunum í Landakoti.
Sigríður var hæfileikarík ung
stúlka og ekki hafði hún verið
lengi á landinu þegar menn
fóru að falast eftir henni til
kennslu. Innan við tvítugt
var hún farin að taka verslunarmenn og aðra áhugasama í einkatíma í ensku
á kvöldin. Fljótlega varð
svo mikil eftirspurn eftir
þessari þjónustu að Sigríður var farin að kenna
um tvo tíma á hverju
kvöldi. Mikil þörf virðist
hafa verið fyrir enskukennslu á þessum tíma, ekki
síst meðal þeirra sem störfuðu
að verslun og innflutningi.
Þegar Verzlunarskólinn tók til
starfa var Sigríður aðeins 22 ára gömul. Faðir hennar lagði hart að henni að
taka að sér enskukennslu við skólann
en hún færðist undan. Þetta var stórt
skref fyrir unga stúlku. Að lokum lét

Ágúst H. Bjarnason, eiginmaður Sigríðar Ólafsson,
kenndi þýsku við Verzlunarskólann um árabil.

hún til leiðast. Enda þótt Sigríður væri
litlu eldri en flestir nemendur skólans
gekk henni vel að halda uppi aga.
Nemendur báru virðingu fyrir þessari
ungu konu og hæfileikum hennar. 0

1907

Kennarinn
fór í fússi
Tómas Möller stundaði nám við
Verzlunarskólann 1906–1907. Í viðtali við Verzlunarskólablaðið árið
1947 lýsir hann kennslustund í
vöruþekkingu en kennari var
Ludvig Kaaber sem síðar varð
bankastjóri: „Var mætt einn sunnudag, og var Kaaber þar fyrir með
heilmikið af kaffiprufum og öðrum
matvörum, og útskýrði hann hin
mismunandi gæði vörunnar eftir
lykt. Síðan vorum við öll látin lykta
af um 20 kaffiprufum, og fannst víst
flestum lyktin lík af öllu draslinu.
Næsta sunnudag var aftur mætt,
en þá var Kaaber ekki kominn, og
biðum við nokkra stund, og brá ég
mér þá út úr kennslustofunni, en
þegar ég kom til baka, mætti ég
Kaaber í dyrunum og gekk með
honum inn. Voru þá allir farnir, en
einhver hafði skrifað með stórum
stöfum á töfluna: „Allir mættir – enginn kennari“. Eftir þessi 40 ár man
ég enn svipbrigði Kaabers, sem ekki
var sérlega góður í íslenskunni, þegar hann var að stauta sig fram úr
þessu, og orðunum, sem hann sagði
þá: „Já, rétt, alveg rétt.“ Síðan gekk
hann út og kom ekki oftar, og þar
með var vöruþekkingarkennslunni
lokið.“ 0
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Að gera sig hæfan
til að vinna fyrir sér

Skóli allra
landsmanna
Nemendur Verzlunarskólans voru alls
staðar að af landinu. Gerð er nokkur
grein fyrir þessu atriði í skýrslu um
skólaárið 1906-1907 og þar birt eftirfarandi tafla um uppruna þeirra 66
nema sem þá voru í skólanum:

Lovísa Fjeldsted enskukennari

L

ovísa Ágústsdóttir Fjeldsted
stundaði nám í Verzlunarskólanum 1906–1907. Hún
hafði komið til Reykjavíkur með
foreldrum sínum haustið 1905 og
fékk þá vinnu á skrifstofu Thomsens Magasins. „Ég þóttist heppin
að fá þessa vinnu, því að þá var
fremur óalgengt, að stúlkur ynnu
skrifstofustörf,“ segir Lovísa en
bætir við: „En það var galli á gjöf
Njarðar. Launin voru svo lág, að
það var ógerlegt að lifa á þeim
nema með tilstyrk foreldra sinna
eða annarra. Thomsensverslun stóð
með miklum blóma þessi ár og
voru margir á skrifstofunni, þar á
meðal nokkrir ungir menn, sem
unnu sömu vinnu og ég, en höfðu
auðvitað miklu hærri laun. Þótti
mér þetta óréttlátt og sem sagt,
það var alls ekki hægt að lifa á
kaupinu. Ég réðst því í að biðja
um kauphækkun, en við slíkt var
ekki komandi. Þetta er auðvitað
vandamál, sem er óleyst enn í dag,
en virðist nú komið á góðan rekspöl sem betur fer. Ég var því aðeins eitt ár hjá Thomsen, en settist
í hinn nýstofnaða verslunarskóla 1.
okt. 1906, ef ske kynni, að þar
gæti ég öðlast þá þekkingu, er
gerði mig hæfa til að vinna fyrir
mér.“

Símasamband
við útlönd
Í dag er merkisdagur fyrir landið. Í
dag verður væntanlega opnaður
sæsíminn milli Íslands og útlanda, og
Ísland kemst þá fyrsta sinn í símasamband við umheiminn. Hvað það
þýðir fyrir landið, mun jafnvel þegar
næsta ár sýna og sannfæra alla um
– hvað þá er lengra líður fram. Eftir
einar þrjár vikur verður höfuðstaður
landsins kominn í sambandið.
Reykjavík, 25. ágúst 1906

Beðið eftir Ceres
Venjan var að setja Verzlunarskólann
eftir að fyrsta strandferðaskip haustsins hafði komið til Reykjavíkur og var
það gert til þess að nemendur, sem
komu utan af landi, gætu sótt tíma
frá upphafi. Í Dagblaðinu haustið
1906 mátti þannig lesa eftirfarandi
tilkynningu: „Verzlunarskólinn verður
settur daginn eftir að „Ceres“
kemur.“ 0

Lovísa sætti sig ekki við að karlmennirnir fengju
helmingi hærri laun en hún og ákvað því að fara í
Verzlunarskólann.

Fábreytt félagslíf
Lovísa var nokkuð ánægð með námið í
skólanum þó að henni hafi þótt það
helst til of stutt. Nemendur komu úr
ýmsum áttum og voru misvel undir
námið búnir. Þrátt fyrir að vel hafi farið á með þeim var félagslífið af skornum skammti. Lovísa lýsir því svo: „Félagslíf í skólanum var fremur fábreytt
og var það næstum að vonum. Tíminn, sem við dvöldum í skólanum, var
svo stuttur, að varla gafst nokkur tími
til að kynnast, hvorki nemendum né
kennurum, og ég held líka, að stund-

um höfum við varla verið vöknuð,
þegar tími var kominn til að fara heim,
sem sé kl. 10 að morgni. Til gamans
vil ég geta þess, að í minni deild þéruðust stúlkur og piltar, og má af því
sjá, hver reginmunur var á aldarhættinum þá og nú. Einnig finnst mér, að
skólanemendur þeirra tíma muni hafa
sýnt kennurum sínum meiri virðingu
en nú tíðkast. En skólaball vildum við
öll hafa og var það haldið að Hótel
Reykjavík milli jóla og nýárs. Kennurunum var boðið og nemendur tóku
með sér gesti og varð úr þessu hin
prýðilegasta samkoma. Allir voru glaðir og skemmtu sér vel og man ég þó
ekki eftir, að nokkurt vín væri um
hönd haft. En hitt man ég, að okkur
nemendunum fannst sem við sæjum
kennarana okkar í nýju ljósi, svo ljúfir
og skemmtilegir þótti okkur þeir vera
þetta kvöld.“
Lovísa brautskráðist úr Verzlunarskólanum vorið 1907 og gerði sér lítið
fyrir og varð fyrsti dúx skólans. Hún
fékk 5,63 í aðaleinkunn á vorprófi en
meðaleinkunn brautskráðra nemenda
var 4,87. Fjórum árum eftir útskrift
var Lovísa ráðin kennari við skólann
og kenndi ensku og vélritun þar í þrjá
vetur. Eiginmaður hennar, Lárus Fjeldsted, kenndi einnig verslunarlöggjöf
við skólann í þrjú ár en hann var
menntaður lögfræðingur. 0

Úr Reykjavík

33 nemendur

– Árnessýslu

4 nemendur

– Barðastrandarsýslu 2 nemendur
– Dalasýslu

1 nemandi

– Eyjafjarðarsýslu

2 nemendur

– Húnavatnssýslu

3 nemendur

– Ísafjarðarsýslu

7 nemendur

– Mýrasýslu

1 nemandi

– Norður-Múlasýslu

1 nemandi

– Suður-Múlasýslu

3 nemendur

– Rangárvallasýslu

2 nemendur

– Skagafjarðarsýslu

1 nemandi

– Strandasýslu

2 nemendur

– Skaftafellssýslu

2 nemendur

– Þingeyjarsýslu

2 nemendur

Taflan sýnir að skólinn bar með réttu
nafnið Verzlunarskóli Íslands þegar á
öðru starfsári sínu enda voru nemendur úr flestum lögsagnarumdæmum
landsins. Enginn var þó úr Gullbringuog Kjósarsýslu, Borgarfjarðarsýslu eða
Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, né
frá Ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði. Til
álita kemur að verslunarmenn í kaupstöðunum þremur hafi stundað nám
erlendis eða verið á samningi hjá kaupmönnum á viðkomandi stöðum eins
og tíðkast hafði um langan aldur. 0

Bóklegt nám fremur en verklegt
Athygli vekur að bóklegar greinar setja
meginsvip á námið í Verzlunarskólanum frá upphafi og má þó ætla að fyrirmynda hafi verið leitað til Danmerkur
en þar hefur verklegt nám í verslunarfræðum skipað háan sess. Daglegur
skólatími fyrstu tvö starfsárin var
raunar svo stuttur að nemendur hafa
getað unnið við verslunarstörf meginhluta dagsins. Má ætla að sumir þeirra
(jafnvel margir) hafi gert svo og öðlast
verklega færni á þann hátt. Væntanlega er skýring þessa sú að hér þurfti
að koma á fót menntaðri verslunarstétt
á skömmum tíma, smásöluverslunin
var nýlega orðin að mestu innlend og
Íslendingar bjuggu sig undir að taka
heildverslunina í sínar hendur á fyrstu
áratugum aldarinnar. Hér skorti fólk
sem kunni vélritun og bókhald, hafði
nægilega kunnáttu í venjulegum verslunarreikningi og gat skrifað verslunarbréf á tungumálum helstu viðskiptaþjóða Íslendinga og rætt við viðskiptamenn meðal þeirra í síma, en talsímasamband við útlönd komst einmitt á
árið 1906. Flest þetta krafðist bóklegr-

1906

Nemendur neðri deildar veturinn 1906–1907. Efri röð: Theodór Árnason fiðluleikari, Björgúlfur Stefánsson
skósali, Kristmundur Guðjónsson, Skúli Thorarensen, Þorbjörn Þorvaldsson og Friðrik Magnússon heildsali.
Neðri röð: Guðmundur Eiríksson heildsali, Kjartan Magnússon, Marta Indriðadóttir og Sigurjón Sigurðsson.

ar færni og lá því beint við að leggja
áherslu á bóknámið. Sú ákvörðun var
um margt stefnumarkandi. Skólanefnd
lýsir því yfir í skýrslu um skólaárið
1907–1908 að heppilegra sé að gera

þekkinguna í kennslugreinum skólans
staðbetri og víðtækari heldur en að
fjölga námsgreinunum enda sé þá hætt
við að nemendur geti aðeins hraflað
undan og ofan af, gutlað í mörgu. 0

1907
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Litríkur skólanefndarmaður
Ditlev Thomsen kaupmaður

H

inn 13. september 1905 hélt
fyrsta skólanefnd Verzlunarskólans fund í Bárubúð í
Reykjavík. Fundurinn var haldinn
að afloknum stórfundi Verzlunarmannafélagsins og Kaupmannafélagsins þar sem nefndin hafði verið
kosin. Fimm menn voru í skólanefndinni, Sighvatur Bjarnason, einn
af þremur bankastjórum Íslandsbanka, hinn aðsópsmikli ritstjóri Jón
Ólafsson og loks þrír kaupmenn,
þeir Karl Nikulásson, Brynjólfur H.
Bjarnason og Ditlev Thomsen. Sá
síðastnefndi, sem kosinn var formaður nefndarinnar, var einn af umsvifamestu athafnamönnum síns
tíma hér á landi.

Ditlev Thomsen konsúll, kaupmaður og atvinnurekandi var einn af stofnendum Verzlunarskólans.
Hann var einn af umsvifamestu athafnamönnum
síns tíma og naut skólinn góðs af.

Seldi bæði Rocquefort- og
Parmesan-osta
Thomsen rak verslunarkeðjuna Thomsens Magasin sem var ákaflega stór í
sniðum. Þar var meðal annars kvenfata- og vefnaðarvörudeild með kjólasaumastofu, kvenhattadeild, karlmannafatadeild ásamt skraddaraverkstæði, skófatnaðardeild, matvörudeild,
kjallaradeild þar sem kaupa mátti vín,
öl og gosdrykki, pakkhúsdeild með
byggingarvörum, kolum og olíu, járnog leirvörudeild, húsgagnadeild með
trésmíðaverkstæði, basardeild þar sem
seldir voru skrautmunir, strandferðadeild sem sá um vöruflutninga með
strandferðaskipum og loks ferðamannadeild með útleigu á vögnum,
bátum og hestum.
Vörurnar voru af ýmsu tagi, þar á
meðal fágætar munaðarvörur. Í blaðaauglýsingu sem birtist haustið 1906
kemur til að mynda fram að í Nýhafnardeild verslunarinnar var hægt að
kaupa „Rocquefort“- og „Parmesan“osta. Auk verslunarinnar rak Thomsen
eigin gosdrykkja-, vindla- og brjóstsykursverksmiðjur, sláturhús, svínabú,
reykingarofn og niðursuðu, að
ógleymdri veitinga- og biljarðstofu. Þá
var hann með útibú og fiskverkun á
Akranesi. Utan um alla þessa starfsemi
þurfti stóra skrifstofudeild og var hún
starfrækt bæði í Reykjavík og í Kaupmannahöfn.
Tvískipt þjóðerni
Thomsen var af dönskum ættum en
giftur íslenskri konu, Ágústu Hallgrímsdóttur, og taldi sig í vissum skilningi Íslending. Árið 1908 setti hann til
dæmis tilkynningu í vikublaðið Reykjavík þar sem sagði m.a.: „Thomsens
Magasin ... Sérstaklega er það Íslend-

Stigið á stokk
Ekki verður annað séð en að nemendur hafi tekið tryggð við skóla sinn þegar á
fyrstu starfsárum hans og það þrátt fyrir að stundum kunni að hafa kastast í kekki.
Eftirfarandi heitstrengingu gerðu 27 nemendur 27. apríl 1907:
Vér undirskrifaðir nemendur Verzlunarskóla Íslands stígum á stokk og strengjum þess heit, að
koma saman hér í Reykjavík á 20 ára afmælishátíð skólans, svo framarlega sem vér verðum
þá hér á landi og veikindaforföll hindra ekki.
Ef einhver ófyrirsjáanleg atvik hindra einhvern okkar frá að koma hingað á þessum tiltekna
tíma, skal sá inn sami senda skólastjórn Verzlunarskólans skriflega tilkynningu um það, af
hverjum orsökum það sé.
Stjórn skólans ákveði dag, þann er hátíðin skal haldin, og auglýsi hann í helstu blöðum, þeim
er út koma í Reykjavík, ekki síðar en sex mánuðum áður.

Heitstrenging þessi ber vott um að einhverjir nemendur hafa verið tengdir ungmennafélögunum enda er hún mjög í þeirra anda. Það kom hins vegar á daginn
1927 að framkvæmdin var torveldari en menn höfðu haldið og ekkert varð af afmælisfagnaðinum.

1907

Í Thomsens-Magasíni fékkst allt frá byggingarvörum og olíu upp í léttvín og ítalska osta.

ingum gleðiefni, að þessi stærsta og
besta verslun Íslands skuli vera alíslensk, en ekki eign útlendra auðkýfinga.“
Áhugi Thomsens á íslensku verslunarnámi er sérstaklega athyglisverður í
þessu samhengi. Altalað var að ein af
forsendunum fyrir því að Íslendingar
gætu verið sjálfstæð þjóð væri að þeir
ættu sterka verslunarstétt sem væri
sjálfbjarga um verslun í landinu. Með
vissum hætti var það því eitt af markmiðunum með stofnun Verzlunarskólans að grafa undan veldi danskra
kaupmanna hér á landi. En það virtist
ekki trufla Thomsen. Hann tók virkan
þátt í mótun skólans fyrstu misserin
og lagði honum lið með ýmsum hætti.
Myndarlegur fjárstyrkur
Sumarið 1907, á sjötíu ára afmæli
Thomsens Magasin, afhenti Ditlev
Thomsen skólanum 1.000 krónur í
styrk. Styrkurinn var tvískiptur, helmingurinn skyldi standa inni í verslun
hans og ávaxtast þar en hinn helmingurinn var varðveittur í hlutabréfum í
Íshúsfélagi Faxaflóa.
Um gjöfina var fjallað opinberlega í
blöðum skólans og varpaði hún jákvæðu ljósi á fyrirtæki Thomsens. Við
afhendinguna sagði gefandinn meðal
annars: „Þótt ég setji það ekki beint
sem skilyrði væri mér samt kært, að
stjórn skólans vildi nota vexti ... til að
endurborga skólagjald fyrir þann eða
þá pilta, sem hún álítur verðugastan.“
Ekki virðist skólanefnd þó hafa orðið
við þessari beiðni því hún ákvað að
nota hlutabréfagjöfina til þess að
stofna húsbyggingarsjóð fyrir skólann.
Þau ár sem Thomsen sat í skólanefndinni lagði hann, líkt og fleiri
nefndarmenn, fram peningaverðlaun

sem veitt voru framúrskarandi nemendum við brautskráningu. Þá var
hann Verzlunarskólanum innan handar með húsnæði. Hann átti mörg hús í
miðbæ Reykjavíkur og leigði skólanum tvö herbergi í Melsteðshúsi veturinn 1906–1907 og síðar þrjú herbergi
í húsnæði í sinni eigu við Kolasund 1.
Ágreiningur um fjármál
og rekstur skólans
Af fundargerð skólanefndar má sjá að
Thomsen var oft fjarverandi á fundum
seinni árin. Veturinn 1908–1909
dvaldi hann til dæmis alfarið erlendis.
Ári eftir heimkomuna varð hann svo
fyrstur manna til að segja sig úr nefndinni og var ástæðan ágreiningur um
fjármál.
Í fundargerð frá 18. september 1910
stendur: „Fjárhagsáætlun var gjörð, og
þótti fyrirsjáanlegt að tekjuhalli yrði,
en þó minni en síðastliðið skólaár. D.
Thomsen bað það bókað eftir sér, „að
ef ekki verði rifuð seglin, hvað útgjöld
snertir, þá sé það skoðun sín, að þetta
sé síðasta skólaárið, sem skólinn geti
lifað“.“ Thomsen lagði til að skólagjöld
yrðu hækkuð úr 20 krónum upp í 40
krónur. Sú tillaga var felld og upphófust miklar umræður um málið sem
lauk með því að fallist var á að skólagjöld fyrir komandi skólaár yrðu
hækkuð upp í 30 krónur. Áður en
fundi lauk bauðst Ólafur G. Eyjólfsson
skólastjóri til að „ganga prívat til
kaupmanna og reyna að fá þá til að
gefa skólanum peninga upp í tekjuhallann“. Virðist það ekki hafa skilað
tilætluðum árangri. Áður en næsti
stjórnarfundur rann upp í byrjun
október hafði Ditlev Thomsen sagt sig
úr skólanefnd og við tók annar þekktur kaupmaður, Jes Ziemsen. 0

1908
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1907
✔ 100 ár liðin frá fæðingu Jónasar
Hallgrímssonar. Stytta af honum afhjúpuð
við Amtmannsstíg

✔ Hið íslenska kvenfélag stofnað til að vinna
að jafnrétti karla og kvenna

✔ Lög sett um skólaskyldu barna á aldrinum
10–14 ára

✔ Pablo Picasso hneykslar marga með mynd
sinni Les demoiselles d’Avignon

✔ Bretinn Baden-Powell stofnar skátahreyfinguna

✔ Rudyard Kipling fær Nóbelsverðlaun í
bókmenntum fyrir Jungle Book

Mikil afföll
í nemendahópnum
Haustið 1907 settust 42 nemendur í
neðri deild sem var þá skipt í tvo
bekki. Við skiptinguna var höfð hliðsjón af enskukunnáttu nemenda og
voru þeir sem töldust vera betur að sér
í ensku skráðir í neðri A-deild en hinir í neðri B-deild. B-deild starfaði eftir
hádegi og voru enskutímar á stundaskrá hennar einum fleiri en hjá Adeildinni. Athygli vekur að margir
nemendur í neðri deild hættu námi á
miðjum vetri og aðeins luku 24 prófi
um vorið. 0

Haustið 1907 kom upp mislingafaraldur í Reykjavík sem lagðist þungt á bæjarbúa og lamaði allt daglegt líf. Til þess að mega hefja nám í Verzlunarskólanum
þurftu nemendur að sýna fram á að þeir væru hraustir og ekki haldnir neinum smitsjúkdómum.

Mislingar ógna
skólalífinu
M

islingar eru bráðsmitandi
sjúkdómur og í upphafi 20.
aldar, áður en farið var að
bólusetja gegn sjúkdómnum, leiddu
hann og fylgikvillar hans oft til
dauða. Óttinn við mislingafaraldur
var því verulegur og gripu menn til
ýmissa ráða til að forðast sjúkdóminn. Í vikublaðinu Reykjavík má til að
mynda lesa eftirfarandi auglýsingu
vorið 1905: „Oft er þörf, en nú er
nauðsyn að drekka brennivín frá
Ben. S. Þórarinssyni til að verjast
bannsettum mislingunum.“ Ekki er
víst að þetta ráð hafi hrifið en gera
má ráð fyrir að einhverjir hafi nýtt
sér það og talið sig slá tvær flugur í
einu höggi.

Gaman og alvara
Auðugur málafærslumaður arfleiddi
vitfirringaspítala að aleigu sinni.
„Ég hefi grætt það mestallt á vitleysingjum,“ sagði hann, „og því er
best að þeir fái það aftur.“
Viljinn, 14. nóvember 1908

Haustið 1907 kom upp mislingafaraldur í Reykjavík sem lagðist þungt á
bæjarbúa og lamaði allt daglegt líf.
Brugðið var á það ráð að merkja allar
útidyr á þeim húsum þar sem sóttin
hafði kvatt dyra til að sporna við útbreiðslu hennar. Félagslíf bæjarbúa
lamaðist og var ungt fólk beðið um að
fara sérstaklega varlega og umgangast
ekki þá sem mögulega voru sýktir.
Þeir sem ekki höfðu fengið mislinga
áður voru jafnvel kyrrsettir þar sem
þeir voru staddir, hvort sem það var
innan eða utan bæjarmarkanna.
Mislingafaraldurinn hefur vafalaust
haft töluverð áhrif á líf Verzlunarskólanema og raskað skólastarfinu.
Faraldurinn virðist hafa náð hámarki í

októbermánuði og um tveggja mánaða skeið voru ferðir fólks til og frá
bænum takmarkaðar. Líklegt er að
hluti nemenda hafi því ekki getað
hafið nám á tilsettum tíma. Sjúkdómurinn reyndist ekki mannskæður að
þessu sinni en nokkrir dóu úr fylgikvillum hans eins og fram kom í
Reykjavík um miðjan nóvember 1907:
„Mislingarnir hafa nú tínt upp flesta
þá hér í bæ, er þá gátu fengið; verið
ómannskæðir sjálfir. En síðan veður
tók að spillast hafa afleiðingar þeirra
komið fram í ýmsum sjúkdómum, er
þungt hafa lagst á marga og sumum
að bana orðið. Magaveiki, kvef, hálsbólga hafa tekið marga á eftir mislingunum.“ 0

Skólapiltur deyr
Dáinn. 6. f.m. andaðist Ólafur
Helgi, sonur Péturs kaupmanns
Oddssonar í Bolungarvík, 18 ára
að aldri. Hann gekk á Verzlunarskóla Íslands hér í Rvík í vetur, er
leið, en kom brátt fram í honum
tæringarveiki, þótt ekki yrði
hennar vart við læknisskoðun, er
skólinn byrjaði (þá eru allir nemendur skoðaðir af lækni). Varð
því brátt að hætta námi. Hann var
einkar mannvænlegur, góður piltur og námsfús.
Reykjavík, 7. september 1907

Skólanefnd samþykkir breytingar á meðaleinkunn
Próf voru haldin tvisvar á ári í skólanum fyrstu árin, miðsvetrarpróf í
janúarmánuði og vorpróf í aprílmánuði. Einkunnastiginn var 1–6 og
varð nemandi að fá að minnsta kosti
3 í hverri grein og 4 í meðaleinkunn, annars taldist hann hafa fallið
á prófinu. Fall virðist ekki hafa verið
mikið á árunum 1906–1912, oftast
einn nemandi í hverjum bekk ár

1907

hvert. Skólanefnd samþykkti 29.
apríl 1907 að framvegis skyldu einkunnir fyrir munnlegan og skriflegan reikning lagðar saman og tekið
meðaltal af og sú einkunn reiknast
tvöföld til aðaleinkunnar. Sú skýring
hefur verið höfð fyrir satt að þetta
hafi verið ákveðið til að bæta aðstöðu þeirra nemenda sem voru lakir í tungumálum en góðir í reikningi

þar sem tungumálin voru mörg.
Skýring þessi verður þó ekki sannprófuð.
Við skólaslit voru þeir nemendur,
sem sköruðu fram úr, verðlaunaðir.
Virðist sá háttur hafa hafist þegar á
öðru skólaári. Algengt var að velunnarar skólans gæfu verðlaunin og
var Emil Schou bankastjóri einkum
gjafmildur. 0
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Skólinn flytur í Kolasund
F

yrsta skólahús Verzlunarskólans
var Vinaminni, háreist timburhús í Grjótaþorpinu (Mjóstræti
3). Húsið hafði verið reist undir nýstofnaðan kvennaskóla í Reykjavík
árið 1885 en sá skóli var aðeins starfræktur þar í tvö ár. Árið 1905 þegar
forsvarsmenn Verzlunarskólans fóru
að skyggnast um eftir skólahúsnæði
horfðu þeir hýru auga til þessa gamla
skólahúss. Á þessum tíma leigði Iðnskólinn Vinaminni en þar sem hann
var einkum starfræktur á kvöldin og
Verzlunarskólinn á morgnana gátu
þessir tveir skólar deilt húsnæðinu.
Leigan var hins vegar há og skólinn
starfaði aðeins einn vetur í Vinaminni
en flutti sig þá um set í gamalt timburhús sem stóð við Austurstræti og var
kallað Melsteðshús. Það hefur nú verið
rifið en stóð áður þar sem verslunin
10–11 er nú til húsa. Melsteðshús var
byggt árið 1818 og var farið að láta á
sjá þegar Verzlunarskólinn fékk þar
inni. Erfitt reyndist að kynda húsið og
voru ofnarnir jafnan rétt farnir að
hitna þegar skóla lauk klukkan tíu á
morgnana.
Gengið var inn í húsið á miðri framhlið og komið inn í lítið anddyri. Tvær
stofur voru á hvora hönd og hafði
skólinn þær til afnota fyrri hluta dags.
Síðdegis og á kvöldin var svo starfrækt
kaffisala í annarri stofunni og var
ástandið á henni nokkuð misjafnt þegar nemendur komu í skólann á
morgnana. Verzlunarskólinn var aðeins
einn vetur í Melsteðshúsi og flutti sig
um set í Kolasund 1 haustið 1907, en
Kolasundið var götuslóði sem lá frá
Hafnarstræti og niður á bryggju og var
reyndar einnig kallað Thomsensbryggja.

Gasljós og kolaofnar
Kolasund 1 var tvílyft timburhús með
háu risi og var skólinn á neðri hæðinni. Húsið var í eigu Ditlevs Thom-

Verzlunarskólinn var til húsa við Kolasund 1 árin 1907–1912. Skólastofur sneru út að Thomsenstorgi sem var miðstöð verslunar í bænum. Vegna þrengsla í
skólahúsinu héldu nemendur sig oft utandyra í frímínútum og settu svip sinn á mannlífið á torginu.

sens kaupmanns og hafði áður verið
notað undir eina deild verslunar hans.
Það var áfast við annað hús sem stóð
við Hafnarstræti 19 og var notað sem
geymsluhús eða pakkhús fyrir Thomsens Magasin. Af þessum sökum var
oftast vísað til skólahúsnæðisins sem
„skólans í Hafnarstræti“.
Upp eftir Kolasundinu mátti oft sjá
fátækar verkakonur ganga með kol í
pokum áleiðis að geymslusvæði sunnan Hafnarstrætis. Kennarastofa skólans
sneri út að sundinu og hafa kennarar
því getað fylgst með kolaburði kvennanna á meðan þeir hvíldu sig milli

Fyrsta veturinn var Verzlunarskólinn til húsa í Vinaminni við Mjóstræti. Vegna þess hve húsaleigan var há
var ákveðið að leita annað eftir hentugra húsnæði.

1907

kennslustunda. Kennslustofurnar tvær
sneru aftur á móti út að Hafnarstræti
og torginu sem oft var nefnt Thomsenstorg. Það iðaði af lífi og var miðstöð verslunar í bænum.
Húsið við Kolasund hafði verið
byggt um 1850 fyrir Martin Smith
kaupmann og var oft kallað Smithshús. Það var um 98 fermetrar að flatarmáli og hafði skólinn tæplega 60 fermetra af neðri hæðinni til afnota. Inngangar í húsið voru tveir, annar á austurgafli ætlaður nemendum, hinn á
vesturgafli, fyrir kennara. Gasljós voru
í húsinu og kolaofnar en engin handlaug og hreinlætisaðstaða bágborin.
Gangurinn milli herbergjanna var svo
þröngur að ekki rúmuðust þar nema
sárafáir. Húsnæðið var því óhentugt
fyrir skólastarfsemi.
Lystigarður fyrir hestaport
Í nóvember 1911 skrifar ónefndur
nemandi kaldhæðna grein um skólahúsnæðið í Viljann og segir meðal annars: „Strax fyrsta veturinn eftir að skólinn var stofnaður, safnaðist til hans
múgur og margmenni, og margt af því
ágætis fólk. Þá var skólinn haldinn í
hálfopnum húskofa [Melsteðshúsi] í
einum útkjálka borgarinnar. Tveimur
árum eftir var skólinn fluttur í hið
merkilega hús sem hann nú er í. Hann
óx og dafnaði þó að tækin til þess
væru ekki sem best, því fyrst var
„lystigarður“ skólans hafður fyrir
hestaport, sem alltaf var fullt af skít og
óþverra. Árin liðu og eigandi skólans

og lystigarðsins, Th. Thomsens, „seldi
Birni Guðmundssyni kolakaupmanni
skólann með „lystigarðinum“. En eins
og allir reka minni til hrúgaði Björn
garðinn fullan af kolum í haust, svo að
hinn fallegi „lystigarður“ gjöreyðilagðist þá um tíma og loftið í skólanum
spilltist svo það var lítt þolandi.“
Nemendur voru allt annað en
ánægðir með skólahúsnæðið. Vegna
þrengsla héldu þeir sig oft utan dyra í
frímínútum og röltu þá gjarnan um
Thomsenstorg en ef vont var veður
héldu þeir kyrru fyrir í skólastofunum. Skólaárið 1909–1910 voru 68
nemendur í skólanum og var þeim
skipt í þrjár deildir, efri deild (16
nemendur), neðri deild (38 nemendur) og undirbúningsdeild (14 nemendur). Í skólastofunum var hver
bekkur setinn og þegar skólafélagið
hélt kvöldfundi sína lögðu nemendur
skólahúsnæðið undir sig. Þannig var
ástandið allt fram á haustið 1912 en
þá flutti skólinn í betra húsnæði við
Vesturgötu nr. 10. 0
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Melsteðshús við Austurstræti. Húsið var illa farið og
erfitt var að kynda það. Nemendum var því oft
kalt í skólanum veturinn 1906–1907.
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Skipulagt félagslíf hefst
M

álfundafélag Verzlunarskóla
Íslands var stofnað laugardaginn 17. október 1908. Yfirlýstur tilgangur með stofnun félagsins var að „æfa félagsmenn í að tala
og rita, efla samvinnu og félagsskap
meðal nemenda skólans, og læra að
beita kröftum sínum í þarfir þjóðfélagsins“. Auk þess var ákveðið að
samhliða starfi félagsins yrði gefið út
skólablað sem fékk nafnið Viljinn og
skyldi það koma út hálfsmánaðarlega
og vera lesið upp á fundum félagsins.
Fyrsta tölublað Viljans kom út laugardaginn 31. október en í ritnefnd
voru þrír nemendur, Jóhanna Erlendsdóttir, Árni Gíslason og Hjálmtýr Sumarliðason. Það sem einkenndi
útgáfu Viljans fyrstu árin var að hvert
tölublað hafði sína eigin ritnefnd og
var kosið um hana á málfundum. Útgáfan var því mjög lýðræðisleg og
því má ætla að Viljinn endurspegli
fjölbreyttar skoðanir nemenda.
Fram á sjöunda áratuginn gegndi
Málfundafélagið í raun stöðu nemendafélags skólans þar sem ákvarðanir
um félagslíf nemenda voru teknar að
undangengnum umræðum á fundum
þess. Fyrir kom einnig að félagið væri
kallað Verzlunarskólafélagið. Þó voru
ekki allir nemendur skólans virkir í
Málfundafélaginu. Í fundabók þess fyrir veturinn 1909–1910 má sjá að félagar voru 49, þar af voru 40 sem
mættu reglulega á fundi. Nemendur í
skólanum voru aftur á móti 68 þetta
skólaár. Þetta hlutfall hélst nokkurn
veginn óbreytt þessi fyrstu ár í sögu
skólans. Veturinn 1910–1911 voru til
að mynda 56 nemendur skráðir í Málfundafélagið en 85 nemendur voru í
skólanum. Flestir félagsmenn voru
drengir en 12 stúlkur voru þó skráðar
í félagið hvort ár fyrir sig og endurspeglar það kynjahlutfallið í skólanum
á þessum tíma.

Mikilvægt skref í jafnréttisbaráttu
Jafnréttismál voru mikið rædd á fundum Málfundafélagsins og sýndist sitt
hverjum um þau. Flestir töldu að konur ættu að fá „jafnrétti við karlmenn“
og að kosningaréttur og kjörgengi
kvenna væri eðlileg krafa. Einnig var
talið réttmætt að konur fengju að
ganga í buxum, enda gæti það hjálpað
þeim í átt til jafnréttis. Margir ræðumenn töldu þó að konur væru hégómlegri en karlmenn og að það stæði
þeim fyrir þrifum.
Í þessu sambandi er rétt að huga að
því að staða kvenna var væntanlega
óvíða jafn góð og innan Verzlunarskólans. Skólinn var vænlegur kostur fyrir
þær stúlkur sem ekki vildu fara í
kvennaskóla en langaði þó að mennta
sig og geta séð fyrir sér sjálfar. Kvennaskólarnir voru að margra mati gamaldags og ekki til þess gerðir að efla
sjálfstæði stúlknanna. Hinn almenni
menntaskóli í Reykjavík, sem áður hét
Lærði skólinn í Reykjavík, var þá nær
eingöngu sóttur af piltum. Fyrsta
stúlkan sem stundaði nám við hann
var Laufey Valdimarsdóttir en hún
fékk inngöngu árið 1904. Sjö árum áður hafði reyndar ein stúlka, Elínborg
Jakobsen frá Færeyjum, lokið þaðan
stúdentsprófi utanskóla. Menntaskólinn var þó enn um sinn einkum ætlaður ungum piltum sem ætluðu sér
embættisframa eða vildu helga líf sitt
vísindastörfum. Árið 1908 hóf Kennaraskóli Íslands starfsemi sína og var
hann bæði ætlaður piltum og stúlkum.
Verzlunarskólinn var stofnaður á
þeim tíma sem tækifæri íslenskra
kvenna til að mennta sig voru að
aukast til muna og átti skólinn
nokkurn þátt í því að svo varð. Ekki
verður séð að skólastúlkurnar hafi verið eftirbátar piltanna í námi, enda var
fyrsti dúxinn kvenkyns. Stúlkurnar
létu einnig til sín taka í félagslífinu,

Málfundafélag Verzlunarskóla Íslands var stofnað árið 1908 og stóð það bæði fyrir málfundum og ýmsum
skemmtunum í skólanum. Á myndinni má sjá þá Jens Bjarnason, nemanda í VÍ, Runólf Kjartansson
kaupmann, Eggert P. Briem og Hálfdan Helgason guðfræðing sem kenndi við VÍ um tíma.

1907

Venja var að halda skólaball að loknum miðsvetrarprófum í lok janúar. Þetta var fyrsti vísirinn að hinum
rómuðu Nemendamótum. Hér er Theodór Árnason fiðluleikari og nemandi í Verzlunarskólanum ásamt
félögum sínum.

stýrðu fundum Málfundafélagsins, sátu
í ritnefnd Viljans og stóðu fyrir dansleikjum, svo dæmi séu tekin.
Forveri Nemendamótsins
Dansleikjahald og skemmtanir ýmiss
konar voru annað af helstu umræðuefnunum á fundum Málfundafélagsins.
Venja var að halda skólaball að loknum miðsvetrarprófum í lok janúar eða
í febrúarbyrjun og má ætla að þau hafi
verið fyrsti vísirinn að hinum rómuðu
Nemendamótum. Á þessum skemmtunum voru haldnar ræður yfir gestum
og mikið dansað. Árið 1910 var
ákveðið að halda nokkrar dansæfingar
fyrir nemendur síðustu vikurnar fram
að skólaballinu og var sérstök nefnd
skipuð til að hafa umsjón með þeim.
Árni Óla, sem stundaði nám við skólann 1907–1910, lýsir dansæfingunum
svo: „Og til þess að kenna okkur
sveitadurgunum mannasiði, gengust
stúlkurnar fyrir því að stofnaður var
dansskóli. Voru æfingar haldnar í
„klúbbhúsi“ Thomsens.“ Rannveig
Þorvarðardóttir sem kenndi vélritun
við skólann annaðist danskennsluna
og spilaði einnig undir dansinum. Sér
til aðstoðar hafði hún nokkrar stúlkur
úr skólanum sem voru vel að sér í
dansi.

Árið 1910 var einnig samþykkt að
stofna söngfélag innan skólans og var
því ætlað að æfa einn til tvo tíma á
viku. Ýmsar umgengnisreglur voru
settar um skemmtanir nemenda. Til
dæmis var samþykkt á fundi Málfundafélagsins að stúlkur í skólanum
mættu ekki bjóða utanskólapiltum á
dansæfingar skólans. Ekkert var talað
um utanskólastúlkur í þessu sambandi
enda kynjahlutföll nemenda þannig að
óeðlilegt var að takmarka aðgang utanskólastúlkna að skólaböllum.
Ættjarðarást og leikfimikennsla
Auk umræðunnar um kvenréttindi og
dansleiki var á málfundum mikið rætt
um sjálfstæði Íslands og ýmis mál er
tengdust sjálfsvitund þjóðarinnar, til
dæmis íslenska tungu, þjóðbúninga og
ættjarðarást. Þá var um tíma brugðið á
það ráð að fjalla um efni einstakra Íslendingasagna og lesa upp ljóð eftir
þjóðskáldin. Hinn 20. mars 1909 var
til að mynda lagt upp með eftirfarandi
spurningu: „Sneri Gunnar á Hlíðarenda aftur af ættjarðarást?“ Um efnið
var rætt af miklum hita og snerust
umræðurnar á endanum um sannleiksgildi skáldskapar.
Það skólamál sem var einna mest
áberandi í umræðu nemenda á árun-
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um 1908–1911 var hvort taka ætti
upp leikfimikennslu við skólann. Þessi
tillaga kom fyrst fram á fundi í október 1908 og var þá ákveðið að senda
skólastjórninni áskorun um að gera
leikfimi að skyldufagi. Ekki virðist
þessi áskorun hafa haft tilætluð áhrif,
enda höfðu nemendur takmarkaða trú
á að hún væri framkvæmanleg. Þeir
skipuðu eigi að síður nefnd sem var
falið að leita að húsnæði undir leikfimikennslu og ráða kennara sem
starfa skyldi á vegum nemenda. Illa
gekk að fá húsnæði og var málið látið
niður falla að sinni. Tveimur árum síðar er það tekið upp að nýju og stungið
upp á því að nemendur leggi stund á
líkamsmenntun að minnsta kosti
tvisvar í viku enda sé hún bráðnauðsynleg fólki sem situr við lestur allan
daginn. Næstu áratugi héldu nemendur áfram að berjast fyrir þessu máli.
Af öðrum málefnum á málfundum
má nefna sígilt karp um hvort væri
betra, sveitalífið eða kaupstaðarlífið.
Eins skiptust nemendur á skoðunum
um hver væri þarfasta stétt landsins og
hvort verslunarstéttin væri ef til vill til
óþurftar. Þá var á tímabili fjallað um yfirvofandi innflutningsbann á áfengi og
skaðsemi tóbaks. Oft var tekist hart á
og steig enginn í pontu nema til þess að
færa rök fyrir eigin skoðunum og sannfæringu, öfugt við það sem síðar varð.
Frelsa þú mig
Skólablaðið Viljinn endurspeglaði að
mörgu leyti það sem fram fór á fundum Málfundafélagsins. Blaðið var
handskrifað og lesið upp á fundum félagsins. Það kemur því ekki á óvart að
sömu einstaklingarnir höfðu sig mest í
frammi á báðum vígstöðvum. Umfjöllunarefni Viljans voru þó heldur fjölbreyttari en þau efni sem rædd voru á
málfundum. Í blaðinu birtust líka
skrítlur og skemmtisögur, sem og ættjarðarljóð og ritgerðir sem virtist ætlað
að efla ættjarðarást og þjóðerniskennd
nemenda. Hefðbundin söguskoðun
tímabilsins skín þar í gegn en saga Íslands er rakin allt frá glæstri fortíð, í
gegnum myrkan miðkafla undirokunar
og kúgunar, og til samtímans sem einkenndist öðru fremur af bjartsýni og
trú á sjálfstæði þjóðarinnar. Þessi
söguskoðun birtist líka í fjölmörgum
smásögum í blaðinu sem hafa fegurð
landsins og sjálfstæði þjóðarinnar að
meginviðfangsefni.
Í Viljanum mátti líka gjarnan finna
varnaðarorð höfunda til skólabræðra
sinna um að láta ekki glepjast af áfenginu. Á stundum er drykkjuskapur
einnig tengdur við ástarsorg og köld
kvennaráð. Í einni smásögunni segir
t.d.: „Hér eftir var hann fórnardýr
þessa kvenlega ístöðuleysis, hann var
ekki nógu þróttmikill til þess að sigra
tilfinningarnar, og svo hefir mörgum
farið. Framtíð hans var eyðilögð, gleðisólin kom aldrei framar upp á sjóndeildarhring sálarlífs hans. Hann varð
glæpamaður. – En mærin, sem öllu
þessu olli, var heiðruð fyrir göfuglyndi
og mannkærleika.“ Í annarri smásögu

Viljinn var handskrifaður og lesinn upp á fundum Málfundafélagsins.

frá svipuðum tíma er sami steinn
klappaður. Þar rekur ungur maður
raunir sínar og harmar döpur örlög:
„Allar mínar fögru vonir voru að engu
orðnar, ég fór burtu [úr dalnum fagra]
og sá hana aldrei framar. Ég reyndi að
gleyma raunum mínum með því að
drekka áfenga drykki, þann eiturbikar
sem eyðileggur bæði líkama og sál, og
sorgir mínar margfölduðust við hvert
staup sem ég drakk, nú er hún dáin
og ég er útskúfaður drykkjumaður.“
En á meðan ást pilta á stúlkum er
talin varhugaverð er ást Íslendingsins
til lands og þjóðar álitin æðst allra tilfinninga. Fjallkonan birtist einum
greinarhöfundi í draumi. Hún er forkunnarfögur og klædd hvítum kyrtli,
„og mér fannst hann blandast saman
við löðrið í fossinum“. Fjallkonan segist hafa verið bundin í hlekkjum í 600
ár og biður unga Verzlunarskólanemann um að losa sig úr fjötrum: „„Far
þú nú, og seg þú bræðrum þínum og
systrum að verja tímanum til þess að
leysa mig, og gjör þú það sjálfur.“ Um
leið og hún mælti þetta, lyfti hún upp
höndunum, og hrópaði: „Leystu mig,
hjálpa þú mér, frelsa þú mig.““ Sama
anda má skynja í mörgum smásögum
og ljóðum í Viljanum. Markmiðið er að
vekja æsku þjóðarinnar til meðvitundar um ábyrgð sína sem fyrsta kynslóð
heimastjórnarinnar. Einnig er rætt
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töluvert um framtíð nemenda og
möguleika þeirra innan verslunarstéttarinnar. Þar kemur skýrt fram að nemendur töldu það vera skyldu sína að
vinna að framgangi íslenskrar verslunar og þar með að auknu sjálfstæði
þjóðarinnar.
Viljinn lognast út af
Þrátt fyrir háleitt markmið gekk ekki
nógu vel að fá nemendur til þess að
skrifa í Viljann á þessum fyrstu árum. Í
desember 1908 hvetur ritnefndin
nemendur til að taka sér penna í hönd
og setja skoðanir sínar á blað. Þeim er
bent á að með því að taka þátt séu
þeir að búa sig undir framtíðina.
„Hann [Viljinn] er að nokkru leyti
prófsteinn, þeir af nemendunum sem
vilja æfa sig í að færa hugsanir sínar í
sem fastastan búning, eiga hjá honum
kost á að gjöra það. Fátt er eins nauðsynlegt því oft getur maður þurft á því
að halda í hinum mikla lífsins skóla.“
Nemendum er líka bent á að með
blaðaskrifum séu þeir að skrá nöfn sín
á spjöld sögunnar: „Vér erum ekki þau
síðustu sem sækja þennan skóla, og
vér verðum að láta eftirkomendur sjá
að við höfum verið færir um að halda
uppi blaði. Viljinn vill lifa vel og lengi,
og hann treystir á drengskap og dug
ykkar, að þið sjáið hvað ykkur er fyrir
bestu, og vonast eftir mörgum og

löngum ritgjörðum, þótt þær séu ekki
eins og eftir æfðustu ritsnillinga, þá er
hann viss um að þær batna með æfingunni. Þér gjörið með því tvennt
gagn: æfið sjálf ykkur og gefið eftirkomendum gott dæmi.“ Þrátt fyrir
þessa hvatningu héldu mest sömu piltar og fyrr áfram að skrifa í blaðið það
sem eftir lifði vetrar og stúlkurnar
héldu sér að mestu til hlés.
Pennaleti nemenda virðist hafa orðið til þess að Viljinn lognaðist út af
haustið 1909 og var hann ekki endurvakinn fyrr en haustið 1911. Mikillar
bjartsýni og sjálfsánægju gætti þá meðal ritnefndarmanna og voru menn
óhræddir við að láta skoðanir sínar í
ljós. Gekk gagnrýni á einstaka menn
og störf þeirra svo langt að jaðraði við
meiðyrði. Af þessu spruttu harðar deilur um tilgang blaðsins og fór svo að í
nóvember 1911 var einu tölublaði
þess stolið þar sem það lá frammi á
fundi Málfundafélagsins. Þegar upp
komst varð mikið fjaðrafok. Ólafur G.
Eyjólfsson, skólastjóri, var fenginn til
að skerast í málið og hótaði hann að
sekta viðkomandi, ef upp kæmist, um
að minnsta kosti 200 krónur. Lyktir
málsins urðu þær að Viljinn fannst
nokkru síðar í skúffu á kennaraborði í
annarri skólastofunni. Aðeins hafa
varðveist tvö tölublöð frá þessum
vetri. 0

1908
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Ísland fyrir Íslendinga
S

tofnun Verzlunarskóla Íslands
var liður í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Helstu baráttumönnum fyrir auknu sjálfstæði landsins var
ljóst að þrátt fyrir að aukið sjálfstæði
hefði náðst í áföngum á undanförnum áratugum og ákveðinn sigur unnist með heimastjórninni árið 1904, þá
var formlegt sjálfstæði þjóðarinnar
ekki nóg. Þjóðin þurfti einnig að sýna
sjálfstæði sitt í verki; hún varð að
geta staðið á eigin fótum.
Verzlunarskóli Íslands var stofnaður
mitt í þeirri miklu bylgju frelsisumræðu sem reið yfir landið við upphaf
20. aldar. Þetta notfærðu forsvarsmenn
skólans sér þegar kom að því að afla
skólanum styrkja og reyndu að höfða
til þjóðerniskenndar og sjálfstæðisvilja
landsmanna í því sambandi.
Útlendingadekrið
Á þessum tíma töldu ýmsir menntamenn þjóðarinnar sér skylt að vara alþýðuna við hættunni sem íslensku
mannlífi stafaði af útlendingum og erlendri menningu. Einn þeirra skrifaði í
Skólablaðið í árslok 1907: „Þegar lítil,
afskekkt þjóð er að rísa úr dái og viðskipti hennar og kynni við aðrar þjóðir á skömmum tíma verða miklu meiri
en áður hefir verið, er við því að búast, að henni finnist einhverjum dýrðarljóma stafa af erlendum mönnum, er
að garði koma. Ósjálfrátt finnst mörgum þá hver útlendingur höfðingi,
einskonar fulltrúi æðri menningar, og
bera fyrir honum lotningu miklu meiri
en góðu hófi gegnir, jafnvel þótt sjómenn séu eða annar ruslaralýður erlendur, er miklu lægra stendur í sannri
siðmenningu en þjóðin sjálf. Hætta
allmikil getur af þessu stafað. ... Fjöldi
erlendra manna – einkum Norðmanna
– er nú í íslenskum fiskiverum hringinn í kringum land – og ferðamannastraumurinn vex ár frá ári. Þrá eftir að
komast á menningarstig útlendra
þjóða aldrei jafn sterk með þjóð vorri
og nú. Útlendingadekrið heldur aldrei
á hærra stigi en nú.“

stétt er eitt af aðallífsskilyrðum þjóðfélaganna, og þá auðvitað eins okkar litla
þjóðfélags, þá er það áreiðanlegt, að
með því að vinna að stofnun þessari
vinna menn hið þarfasta verk. ... Ísland
á að vera fyrir Íslendinga, og kaupmennirnir eiga að hjálpa til að svo
verði, og allir munu kunna þeim þökk
fyrir. Útlendingadaðrið, sem helst til
víða hefir gert vart við sig, þarf að upprætast hið bráðasta, því það hefir hingað til verið ólyfjan ein í þjóðlífi voru.“

Stofnun Verzlunarskóla Íslands var mikilvægur liður í sjálfstæðisbaráttu landsins og eðlileg afleiðing af þeirri
frelsisumræðu sem átti sér stað í kringum aldamótin 1900.

Óþjóðlegir kaupmenn
Svipuð viðhorf enduróma í riti verslunarmanna, Verslunarblaði Íslands, sem
stofnað var um líkt leyti og Verzlunarskólinn og í áþekkum tilgangi, þ.e.a.s.
til að lyfta menntun íslenskra verslunarmanna á hærra stig. Þær hugmyndir,
sem þar koma fram, sækja afl sitt í þá
lífseigu skoðun að erlent vald hafi haldið íslensku þjóðinni í heljargreipum, fávísri og fátækri í aldaraðir. Í 2. tölublaði
Verslunarblaðsins sem út kom í júní
1908 segir til dæmis: „Eins og kunnugt
er, hafa erlendir menn mestmegnis rekið verslun hér á landi til skamms tíma.
Enda mátti með sanni segja, að óþjóðlegustu mennirnir væru kaupmennirnir. Þeir skoðuðu alþýðuna eins og skríl,
langt fyrir neðan sig. Þeim þótti allt gott
í Íslendinginn. Þeir svifust þess eigi, að
flytja hingað skemmdar vörur, úrkastið,
sem eigi var hægt að nota í þeirra föðurlandi, það var nógu gott handa okkur.“
Allir helstu kaupmenn landsins voru
erlendir og fátítt var að íslenskir menn
næðu einhverjum frama innan verslunarinnar. Í blaðaumræðunni var til að
mynda amast yfir því að verið væri að
flytja inn gluggaútstillingarmenn og afgreiðslumenn erlendis frá þegar nóg

Yfirstéttin sótti margt til útlanda. Ekki voru allir jafn hrifnir af því á þessum tímum sjálfstæðisbaráttunnar
og í Verslunarblaðinu árið 1908 sagði til dæmis: „Útlendingadaðrið, sem helst til víða hefir gert vart við sig,
þarf að upprætast hið bráðasta.“

1907

væri af vinnuafli í Reykjavík. Það var
því ekki sjálfgefið að erlendir verslunarmenn tækju því fagnandi að stofnaður
væri verslunarskóli á Íslandi. Á því
voru þó undantekningar eins og Ditlev
Thomsen. Þrátt fyrir að Ditlev hafi verið
einn af helstu stuðningsmönnum skólans höfðu menn almennt litla trú á velvilja danskra kaupmanna. Það viðhorf
kemur mjög vel fram í Verslunarblaðinu
árið 1908. Þar stendur: „... hitt er öllum
augljóst, að verslunarstétt vor hefir til
skamms tíma verið hin óþjóðræknasti
hluti þjóðarinnar, sem aftur er eðlileg
afleiðing af því að flestallar verslanir
voru í útlendra manna eign, en enginn
getur átt nema eitt föðurland, og þar eð
eigendurnir virtu hag þessa lands og
þessarar þjóðar oft og einatt að vettugi,
þá var ekki nema eðlilegt, að hinir, er
lægra voru settir, drægju dám af yfirmönnunum, því eftir höfðinu dansa
limirnir.“ Í niðurlagi greinarinnar sagði
síðan: „... það verður að viðurkennast,
að vel mönnuð og þjóðleg verslunar-

Beiðni um fjárframlög
Kaupmannastéttin var vissulega að
stórum hluta fædd eða menntuð í
Danmörku og líklega stóð henni
nokkur ógn af þeim viðhorfum sem
hér hafa verið reifuð. Skólayfirvöld
sneru sér eigi að síður til hennar á síðum Verslunarblaðsins með beiðni um
fjárframlög til uppbyggingar
Verzlunarskólans. Í sama tölublaði og
rætt er um hve kaupmannastéttin sé
óþjóðleg er auglýst fjársöfnun á vegum
skólans. „Verslunarþjónar landsins
ættu að láta eitthvað af hendi rakna,
auðvitað hver eftir efnum og ástæðum,
– það safnast þegar saman kemur, – til
þess að skólinn gæti eignast þó ekki
væri nema hið nauðsynlegasta af
áhöldum og söfnum.“ Viðbrögð við
þessari beiðni voru hins vegar lítil.
Sérstaklega virðist forsvarsmönnum
skólans hafa gengið erfiðlega að sannfæra kaupmenn á landsbyggðinni um
að það væri þeirra hagur að stuðla að
uppgangi og vexti skóla sem staðsettur
var í Reykjavík.
Á fjórum mánuðum söfnuðust einungis 50 krónur en til samanburðar
má nefna að nemendur skólaárið
1909–1910 gáfu skólanum 86 krónur í
„tillög og gjafir“. Velta skólans þetta
skólaár var um 7.300 krónur. 0

Er okkur sama um móður okkar?
Ísland, þú kæra land! Mér er ljúft að
minnast þín, landsins með ísi þakta
tinda, gnæfandi hátt við himin, svo
hrausta, einbeitta og tignarlega, landsins
með eldheita hjartað í brjósti sér fullu af
náttúrufegurð, aflmiklu fossana, sem
eiga heimkynni sín í hinum þröngu
fjallagljúfrum, þar sem þeir brjótast fram
með sínum ógurlega krafti, raulandi sitt
dimma, draugalega, en þó hljómfagra
lag. Fjallkonunnar, þessarar tignarlegu
konu, hulin hvítum hárlokkum, sem liðast niður um herðar hennar. Móður
okkar allra sem hefir alið okkur upp við
brjóst sér, fætt okkur og klætt. Hvað
verðskuldar móðir af syni sínum? Þá
sonarlegu skyldu að hann sé ellistoð
hennar á gamalsaldri, að hann elski og
heiðri minningu hennar til síðustu
stundar. Kæru bræður og systur! Er okkur sama um móður okkar? Er okkur ekki

skylt að frelsa hana undan ánauð og
kúgun ef auðið er? Já, sannarlega. Skyldi
nokkur vera svo harðbrjósta að geta
horft á móður sína fjötraða í hlekkjum
vanþekkingar og villu, og vilji ekki hjálpa
henni, þar sem hún með tárvotum augum hvít fyrir hærum af elli, armæðu og
striti kallar á hann til hjálpar, af því hún
þráir að frelsast?
Góðu bræður og systur! hugsum um
landið, hugsum um hag ættjarðarinnar,
því að þar undir er velferð okkar sjálfs
komin, við höfum séð hversu illa hefir
verið farið með landið okkar, ekki síst af
stjórn þess, stjórn sem hefir virt að
vettugi vilja þjóðarinnar og varnað oss
að ná aftur fornum réttindum og sjálfstæði. Stjórn, sem hefir lítilsvirt sitt eigið
land, sitt eigið þjóðerni.
Önundarfirðingur

1908

Viljinn, 28. desember 1908
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Þú
eða
þér?
Í

fyrstu þremur tölublöðum Viljans
sem komu út á haustmánuðum
1908 urðu miklar ritdeilur milli
nemenda um hvort réttara væri að
nemendur þéruðust eða þúuðust.
Deilur þessar bergmála umræður
sem átt höfðu sér stað á fundum
Málfundafélagsins þetta haust og var
lýst svo í skólablaðinu í grein sem
bar yfirskriftina „Þú eða þér?“:
„[Helgi Helgason] skýrði frá því
hvað sér fyndist það leiðinlegt og óviðfelldið, að við skólasystkini hér á
Verzlunarskólanum skyldum alltaf þérast. Hann sagði að sig minnti nú samt,
að piltarnir þúuðust flestir, en eitt væri
víst að stúlkur og piltar væru ekki
„dús“. Síðan bar hann upp þá tillögu
að öll skólasystkinin þúuðust héðan af
í vetur. Þessu var tekið mjög vel af
hálfu pilta, en stúlkurnar snérust öndverðar við og þótti þetta fásinna mikil,
og af lítilli fordild mælt. Fáar þeirra
tóku þó til máls, því þeim er víst annað betur lagið en halda langar ræður á
málfundum. Þó minnir mig að ein
þeirra stæði upp, og mælti hún einhver kjarnyrði, fussaði og sveiaði, og
spurði hvað okkur kæmi það við
hverjir þéruðust og hverjir ekki. Mörgum brá í brún við þessar undirtektir
stúlkna, því að svo leit helst út fyrir að
þetta væri meining þeirra, því að sama
hljóð draup úr barka þeirra allra, þó
ekki stæðu þær fleiri upp til að tala.
Margir piltanna urðu mjög hvumsa við

Nemendur og kennarar í neðri deild Verzlunarskólans 1907–1908.

að heyra slík orð af munni hins fíngerðari flokks mannkynsins, því þeim
fannst eins og hér lægi eitthvað á bakvið, og að hugur mundi ekki fylgja
máli, hjá blessuðum stúlkunum að
öllu leyti.“
Þær deilur sem hér voru að hefjast
endurspegla auk annars hvernig samskiptum kynjanna var háttað í skólanum. Sumar stúlkurnar töldu það óviðfelldna hugmynd að ókunnir piltar,
sem þó voru skólafélagar þeirra,
ávörpuðu þær kumpánlega. Þær vildu
viðhalda ákveðinni fjarlægð milli kynjanna og litu á það sem virðingarleysi
gagnvart siðgæði þeirra að piltar þúuðu þær. Þessar stúlkur voru í vissum
skilningi fulltrúar íhaldssamra viðhorfa
og sáu jafnvel lítinn tilgang í því að

mæta á fundi Málfundafélagsins og
halda ræður frammi fyrir ókurteisum
skólabræðrum sínum. Þetta gilti þó
ekki um allar stúlkur í skólanum. Tólf
þeirra voru skráðar í Málfundafélagið
árið 1908. Til að byrja með virðast
þær ekki hafa haft sig mikið í frammi
en þegar leið á voru að minnsta kosti
sumar þeirra óhræddar við að stíga í
pontu. Þær víluðu heldur ekki fyrir sér
að þúa skólabræður sína.
Í febrúar 1909 er í fyrsta sinn fjallað
um þéringarnar í skjölum Málfundafélagsins og haustið 1910 var borin upp
tillaga um að allir nemendur Verzlunarskólans skyldu þúast. Eftir nokkurt
málþóf þótti óhæfa að fundurinn skipaði fjarstöddum nemendum fyrir í
þessu máli og því var ákveðið að sú

regla skyldi gilda að félagsmenn Málfundafélagsins þúuðust. Ári síðar var
svo samþykkt tillaga um að allir nemendur skólans skyldu þúast. Ekki var
sátt um þá niðurstöðu því málið var
aftur tekið upp 28. október 1912.
„Fyrst tók til máls Ingibjörg Halldórsdóttir, og taldi hún það ekki eiga við
að skólasystkin þéruðust, eða mundi
það varla eiga sér stað nema í þessum
skóla. Umræður í þessu máli urðu
nokkrar. Tillaga kom frá Ágústi Eiríkssyni um það að allir nemendur Verzlunarskólans þúuðust, og var samþykkt
einu hljóði.“ Ekki er vitað hvort þetta
gekk eftir og hvort algilt var að nemendur þúuðust. Þó virðist það fremur
hafa verið venja en undantekning á árunum 1910–1912. 0
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Dónalegt að þvinga fólk til að þúast
... mér finnst maður þurfa að þekkjast
svo vel til að segja þú, en ég hvorki
þekki, né kæri mig um að þekkja suma
mína elskulegu skólabræður svo vel að
ég vilji þúa þá. Og til dæmis menn í
öðrum deildum, sem maður varla talar
við allan veturinn, ætti maður að fara
að þúa, hvar sem maður hitti þá? Mér
finnst það blátt áfram dónalegt að ætla
að fara að þvinga fólk, sem jafn lítil
mök hefir hvað við annað, eins og t.d.
nemendur efri og neðri deilda, til að
þúast.
... og það er eins og blessaðan náungann sem skrifaði greinina „Þú og þér“
langi sérlega mikið til að þúa okkur
stúlkurnar, og vona ég að þær séu allar
því sammála að koma því ekki í lög, og
samt finnst mér hann ekki gjöra svo

mikið úr okkur í greininni, t.d. þar sem
hann segir að okkur sé víst annað betur
lagið, en halda langar ræður, – eða eitthvað var það svoleiðis, ég lagði það nú
ekki svo ríkt á minnið að ég muni það
orðrétt, enda fannst mér það ekki svo
vitlegt eða merkilegt, og vona ég að ég
geti hnoðað eins vel saman greinarstúf
eins og hann, og líka held ég að ég geti
„haldið ræðu“ sem hann svo segir, jafnvel og hann, en mér finnst það ekki svo
merkilegt sem þeir tala um á þessum
fundum að það sé þess vert að svara
því, og þó maður vildi segja eitthvað, þá
veit ég ekki hvort þeir mínir elskuðu
skólabræður skildu það, og finnst mér
þess vegna best að þegja.

1908

Ónefnd stúlka
Viljinn, 14. nóvember 1908

Ég er alveg hissa ...
... mér stendur hjartanlega á sama hvort
ég er þúaður eða þéraður en ég álít að
það sé til skaða fyrir félagsskapinn ef
nemendur þérast, því það er sannreynt
að þeir sem þérast þekkjast sjaldan mikið og eiga þar af leiðandi erfiðara með
að vinna saman, og þess vegna hefði ég
talið mikið æskilegra að nemendur
hefðu allir þúast. Og satt að segja, ég er
alveg hissa á framkomu minna heiðruðu
skólasystra í þessu máli, að þær skuli
meta meira fordild og hégómagirni sem
af útlendum rótum er runnin, en félagsskap þann er þær ættu að gjöra sér að
skyldu að styðja.
... og skyldi það ekki vera nær fyrir
stúlkurnar, að tala á fundunum og gjöra
þá skemmtilegri, því ræður geta þær þó
haldið, eftir því sem sú ónefnda segir og

jafnvel þótt þær fimbulfömbuðu uppi í skýjunum
svo enginn karlmaður
skildi þær, þá væri þó
betur að heiman farið
samt, því þær hefðu þá
gjört tilraun til að
styðja félagsskapinn.
[Ég vona] að kvenfólkið hverfi frá þeirri
ómannlegu skoðun, að
rétt sé að sitja heima, af
því að fundir séu leiðinlegir, og öðlast aðra betri,
réttari og drengilegri skoðun í staðinn, og hygg að þá
muni vel vegna.

1909

Sigurður Kristjánsson
Viljinn, 28. nóvember 1908
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Verslunarmenn undir álagi
F

yrstu starfsárin var Verzlunarskólinn fyrst og fremst skóli
þeirra sem hugðust starfa við
verslun. Margir ætluðu sér að verða
sjálfstæðir kaupmenn, aðrir bókhaldarar og enn aðrir starfsmenn á skrifstofum stærri fyrirtækja. Umræða
um langan vinnutíma verslunarfólks
snart nemendur og kennara Verzlunarskólans þar af leiðandi persónulega.
Vinnutími afgreiðslufólks gat verið
óhemju langur. Verslanir voru yfirleitt
opnar í 12 tíma á dag en þó voru
dæmi um að verslunarmenn hefðu
verslanir sínar opnar í allt að 17 tíma á
sólarhring. Rétt eins og nú höfðu
margir áhyggjur af löngum opnunartíma verslana og óeðlilega löngum
vinnutíma starfsfólks. Maður nokkur,
sem nefnir sig Árvakur, skrifaði um
þetta efni í vikublaðið Reykjavík árið
1908. Eftir að hafa sagt ófagrar sögur
af vinnuálagi afgreiðslufólks skrifar
hann:
„Og verslunarmennirnir, hvenær
eiga þeir að fræða sig og fullkomna sig
í starfinu? Hvenær eiga þeir að
skemmta sér? Allir þurfa þess. Hvenær
eiga þeir að lesa bækur og blöð?
Hvenær eiga þeir að hvíla sig? Eiga
þeir að gera það allt saman í svefntímanum? Ekki virðist þó svefntíminn of
langur, 6–8 tímar, og frá þeim tíma
gengur þó sá tími, er þarf til að fara að
og frá búðinni heim til sín, og heim til
kvöldverðar o.fl. Það er sannarlega
þörf á að þessu sé kippt í lag. Öll
mannúð krefst þess. Það á ekki að líða
neinum vinnuveitanda, að nota þá
sem hann hefir í vinnu sem þræla
sína. En hvernig á að gera það? Það er

Verslanir voru yfirleitt opnar í 12 tíma á dag en þó voru dæmi um að verslunarmenn hefðu verslanir sínar
opnar í allt að 17 tíma á sólarhring.

verk bæjarstjórnarinnar nýju að ég
hygg. Hún getur bannað það, að búðir
séu opnar lengur en t.d. til kl. 8 síðdegis. Minnsta kosti er mér kunnugt
um það, að bæjarstjórnir víðsvegar,
t.d. í Kaupmannahöfn, hafa gert slíkar
samþykktir. Í öllum stærri bæjum í
Norður-Ameríku er skylda að loka
búðum kl. 6 síðdegis, nema á laugardögum, þá mega þær vera opnar til kl.
10. Og bæjarstjórninni ætti að vera

ljúft að gera slíka samþykkt, og kaupmenn og verslunarmenn ættu að
stuðla að því, að svo verði. Má ég ekki
búast við henni bráðlega?“
Enn átti eftir að líða drjúgur tími
þar til bæjaryfirvöld tóku á þessu máli
enda gerði ritstjóri Reykjavíkur þá athugasemd við grein Árvakurs að það
lægi „fyrir utan vald og verksvið bæjarstjórnarinnar, að taka þetta mál á
dagskrá sína“. 0

1908
✔ Kennaraskólinn tekur til starfa
✔ Íslendingar hafna
sambandslagauppkastinu í kosningum

✔ Lögbirtingablaðið kemur út í fyrsta sinn
✔ Búlgaría verður sjálfstætt ríki
✔ Mikill órói í Tyrklandi. Abdul Hamid II
soldán boðar til kosninga

✔ Ford T-módel settur á markað, bíllinn fyrir
almenning, segir Henry Ford

Styrkir
fyrir fátæka
nemendur
Samkennd festi fljótt rætur innan
Verzlunarskólans. Nemendur stofnuðu 28. apríl 1908 Nemendasjóð
Verzlunarskólans og skyldi hann
styrkja fátæka nemendur. Árstillag
skyldi vera 2 krónur og höfðu 20
nemendur greitt það þegar handrit
að skólaskýrslu fyrir starfsárið
1907-1908 var fullbúið til prentunar, einn nemandi að auki hafði
greitt 3 krónur og Jón Ólafsson,
skólanefndarmaður, gaf sjóðnum 5
krónur. Óheimilt var að veita styrki
úr sjóðnum fyrr en ársvextir höfðu
náð 25 krónum. Því marki var ekki
náð fyrr en um mitt ár 1912 en þá
var höfuðstóllinn orðinn rúmlega
410 krónur. 0

Undirbúningsdeild í lamasessi
Undirbúningsdeild starfaði ekki skólaárið 1908–1909. Orsökin var sú að
skólanefnd hafði samþykkt að engum
skyldi leyft að setjast í efri deild nema
hann hefði staðist vorpróf neðri deildar eða samsvarandi haustpróf. Því var
ákveðið að auka kennslu í neðri deild
(og raunar einnig í efri deild). Þetta
hafði aukinn kostnað í för með sér og
var starfræksla undirbúningsdeildar
skólanum því fjárhagslega ofviða.
Reynt var að bæta úr þessu með því
að efna til kvöldkennslu fyrir það fólk
sem ekki gat sótt dagskólann vegna

starfs síns, alls um 20 manns. Skólinn
lagði þessari kvöldkennslu til ókeypis
húsnæði, ljós og hita. Svipaðri
kennslu hafði verið haldið uppi næsta
skólaár á undan en þá var undirbúningsdeildin einnig starfrækt.
Skólaárið 1909–1910 starfaði undirbúningsdeildin á nýjan leik og hélst
svo fram til ársins 1912. Hún var þó
einvörðungu rekin af skólastjóra veturinn 1910–1911. Starfræksla undirbúningsdeildar átti rætur að rekja til
mismunandi undirbúnings nemenda,
ekki síst í reikningi. 0

Kvöldkennsla
Í húsum Verzlunarskóla Íslands, kennir undirritaður þeim [sem] óska reikning (verslunarreikning), tvöfalda og einfalda bókfærslu frá kl. 8–10 e.m. Kennslan kostar á tímabilinu frá
10. október til 10. apríl 10 tímar á 1/2 mánuði kr. 20,00 fyrir allan tímann; svarar til c. 16
aura tíminn. Menn eru beðnir að gefa sig fram við undirritaðan, annað hvort bréflega, eða á
heimili hans í húsi Péturs Hjaltesteds, Laugavegi 20 frá kl. 6 1/2 –7 e.m. nú til helgarinnar.

Ó.G. Eyjólfsson Verzlunarskólastjóri
Reykjavík, 6. október 1908

1908

1909

Krafa um afsögn
Samskipti kennara og nemenda
virðast hafa verið stórtíðindalaus
fyrstu starfsárin með einni undantekningu þó. Skólanefnd fjallaði
haustið 1908 um ósamlyndi milli
Lárusar Benediktssonar, íslenskukennara, og nemenda efri deildar
en þeir höfðu „styggt kennarann
með því að telja hann ónýtan
kennara, og skora á hann að segja
af sér, hafði kennarinn þá afsagt
að kenna þeim“. Skólanefnd ákvað
að gefa nemendum kost á því að
biðja kennarann fyrirgefningar og
skyldu þeir þá fá annan kennara
en ella skyldu þeir sjá sér sjálfir
fyrir kennslu það sem eftir var
vetrar og ganga að auki undir
strangt próf að vori. Málsins getur
ekki oftar í skjölum skólanefndar
og er ástæða til að ætla að nemendur hafi gengið að skilmálum
hennar. 0
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Jafnrétti
karla og
kvenna

Á

rin 1909 og 1910 ræddu nemendur Verzlunarskólans af miklum ákafa um jafnrétti kynjanna,
bæði á síðum Viljans og fundum Málfundafélagsins. Svo mikill hiti var í
mönnum um þetta efni að fastlega má
gera ráð fyrir að töluverðu púðri hafi
einnig verið eytt í að ræða málið þegar færi gafst milli kennslustunda.
Nemendur virðast hafa skipst í þrjá
meginflokka eftir afstöðu sinni til
þessara mála. Sumir vildu afdráttarlaust koma á jafnrétti kynjanna, aðrir
voru sammála um að konur væru
ekki síður hæfar en karlar til þess að
kjósa og móta málefni þjóðfélagsins
en töldu ekki ráðlegt að raska aldagamalli verkaskiptingu kynjanna, og
enn aðrir vildu engu breyta.
Það sem vekur sérstaka athygli er að
umræða um aukið jafnrétti kynjanna
var samofin umræðu um sjálfstæði
þjóðarinnar. Þeir sem vildu veita konum aukin réttindi í atvinnulífinu og til
að starfa á pólitískum vettvangi sögðu
að með því að virkja fleiri þjóðfélagsþegna væri unnt að styrkja hið fámenna
samfélag til að standa á eigin fótum.
Kvenréttindi voru því álitin þjóðhags-

Mikil umræða var um jafnrétti kynjanna í Verzlunarskólanum árin 1909 og 1910. Hér má sjá nemendur í efri deild skólans 1910.

lega hagkvæm og á þeim rökum byggðist umræðan.
Stúlkurnar vörðust
Í fyrstu voru það eingöngu piltar í skólanum sem tóku þátt í þessum umræðum á opinberum vettvangi en haustið
1910 fóru stúlkurnar að láta í sér
heyra. Þetta kemur meðal annars fram í
gjörðabók Málfundafélagsins en þar er
málfundi um frelsi kvenna lýst á eftirfarandi hátt:
„Talaði hann [Teitur Þórðarson]
skörulega á móti kvenfrelsi og tóku
margir í sama strenginn. Bjarni Ásgeirsson flutti þar langt erindi og snjallt.

Kvaðst hann ekki vera á móti kvenfrelsi
af þeim ástæðum að hann gæti ekki
unnt konum að njóta fulls jafnréttis við
karlmenn, heldur af hinu að hann áleit
að þær mundu skemma sig svo á því ef
þær færu að drasla í öllu því sem karlmenn einir hefðu nú umráð yfir, nefndi
hann einkum til þess stjórnmál, kjörgengi og kosningarétt. Engilbert Einarsson vildi ekki að kvenþjóðin fengi
meiri réttindi en hún hefði nú sökum
þess að hún kynni ekki að nota þau eða
hagnýta, sökum vitsmunaskorts.
Margir andmæltu þessum skoðunum. Góðs viti þótti það að stúlkurnar
sýndu þann kjark og dáð að þær vörðu

málstað sinn með oddi og egg til síðustu stundar. Töluðu fjórar með málinu
en engin í móti. Var það álit meirihluta
fundarmanna að konur gætu tekið þátt
í hverju því sem þeim væri nú bannað
að koma nærri. Og að þær mundu jafnvel betur fallnar til þess en karlmenn að
gegna mörgum embættum, s.s. með því
að vera prestar, læknar, kennarar o.fl.“
Af þessu má sjá að skoðanir voru
skiptar. Þrátt fyrir að ritari Málfundafélagsins hafi varið mestum tíma í að
greina frá viðhorfum gegn kvenréttindum, er niðurstaðan sú að flestir hafi
talið að koma ætti á auknu jafnrétti
milli kynjanna. 0
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Börnin verða hreinir
og beinir ræflar
Ég álít að vísu að kvenmenn séu
körlum jafnsnjallir til að standa í
stöðum þeirra, en samt sem áður, er ég mótfallinn hinu svo
nefnda „Kvenréttindamáli“,
vegna þess að ég álít að kvenfólkið sjálft, og þar af leiðandi
þjóðin í heild sinni hafi illt af
því.
Þegar menn giftast og eiga
börn, þá er það venjulega sem
bjargar heimilinu, að þeir eiga
góðar og duglegar konur sem
halda uppi reglu og velsæmi á
heimilunum. En séu ekki konurnar þannig, þá fer vanalega
svo, að heimilið sekkur fyrr eða
síðar niður í eymd og óreglu –
og – verður vandræða-heimili.
Enn ef nú kvenmönnum er veitt
jafnrétti við karlmenn, þá er það
vitað að þeir (kvenmennirnir)
myndu fljótt fara að gefa sig að
sömu málum og sömu stöðum
og karlmennirnir.
Ég tek til dæmis hjón, að annað þeirra væri læknir en hitt lögfræðingur, þá yrðu þau eðlilega

að láta alla tíma og alla daga,
ganga í verk sín meira og minna.
Afleiðingin yrði svo vitanlega sú
að heimilið sæti á hakanum og
allt því viðvíkjandi. Og ef börnin
svo yrðu nokkur þá yrðu þau að
alast upp í regluleysi og agaleysi,
og það mætti því vera gott upplag í þeim ef þetta hefði góðan
enda, gott ef þau yrðu ekki
hreinir og beinir ræflar.
Þetta er ástæðan fyrir því að
ég er á móti kvenréttindum, ekki
sú að ég hræðist að kvenmenn
geti ekki undir mörgum kringumstæðum gegnt störfum karla,
heldur hitt að karlmenn geti
ekki staðið í stöðum kvenna. Yfir
höfuð er þetta svo gamalt og gott
fyrirkomulag sem ríkir meðal
karla og kvenna. Já, svo ákveðið
náttúrulögmál bæði hjá mönnum og dýrum að ég verð að
segja að þeir sem ætla sér að
breyta þessu, færist nokkuð
mikið í fang.
Bjarni Ásgeirsson
Viljinn, 27. febrúar 1909

1909

Skrælingjaþjóð gjörsneydd réttlætistilfinningu
Nú á síðari tímum hefir þó miðaldamistri
hugsunar og trúarofsi sem á þjóðinni hvíldi að
mestu leyti létt af þeim, menn hafa betur lært
að þekkja gildi kvenfólksins og margir meira
að segja viðurkenna bæði í ræðum og ritum,
að það væri gætt alveg sömu hæfileikum og
þeir og bæri því að hafa sömu réttindi. Nú fór
kvenfólkið líka að vakna, það sá að nú var tími
til kominn að skerast í leikinn og reka af sér
ok það sem það hafði áður búið við í þúsundir
ára, og finnst mér að við [karlmenn] ættum
síst að láta standa á okkur ef við annars viljum
þjóðinni vel og viljum styðja að framförum
hennar á komandi tíð, og það veit ég að vér
viljum allir gera, okkur ætti að vera það öllum
ljóst að beinasti vegurinn til framfara og vel-

megunar er það að veita öllum jafnrétti, en
með því að svipta kvenfólkið nálega öllum
réttindum, sviptum vér landið einnig helming
af kröftum þjóðarinnar og annað hitt að það
reyni það alls ekki fyrr en það hefir fengið þau.
Vér ættum því að taka höndum saman og
styðja að því eftir megni að kvenfólkið öðlist
réttindi sín sem allra fyrst og endurgjalda því
þannig allt það óréttlæti sem það hefir orðið að
þola af forfeðrum okkar. Það lyti alls ekki
menntun vorra tíma, ef vér viljum halda áfram
að kúga kvenþjóðina, lýsir miklu fremur að vér
séum skrælingjaþjóð gjörsneydd allri réttlætistilfinningu og mannúð.
Gestur Jóhannesson
Viljinn, október 1909

Þingmannasæti verði skipuð þroskuðum konum
En er nú ekki betra seint en aldrei, að styðja
að því að kvenþjóðin þroskist og læri að beita
kröftum sínum. Einmitt nú, á viðreisnartímum
þessa lands, myndi þetta geta haft blessunarrík
áhrif á þjóðfélag Íslendinga. Þegar konur hefðu
gengið til mennta og notið þeirrar fræðslu sem
karlmenn eiga kost á, nú og á liðnum tíma, þá
er ég viss um að þær gætu orðið nýtar sem
valdsmenn, stjórnendur, læknar, prestar og að
ógleymdri kennarastöðunni, þær myndu jafnt
vera færar um að sitja á þingi og ræða lands-

mál, sem karlmenn. Ég vildi óska að sú tíð
kæmi sem allra fyrst að þingmannasæti okkar
yrðu að miklu leyti skipuð íslenskum þroskuðum konum, þá vildi ég óska að áheyrendapallarnir í þinghúsi voru yrðu það rúmbetri en nú,
að ég gæti einhvern tíma fundið mér stað í
einu horninu þó svo færi nú að ég á kaupmanna vísu yrði búinn að safna dálitlum ístrubagga á magann.

9-9
Viljinn, 27. febrúar 1909
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Þjóðlegar skyldur
Verzlunarskólanema
H

Tóbaksvörur í útstillingarglugga í verslun í
Reykjavík.

Tóbaksvandi
og ópíumnautn
Laugardaginn 27. nóvember 1909
var haldinn fundur í Málfundafélaginu. Meðal þess sem deilt var um
var skaðsemi tóbaks og hvort rétt
væri að banna tóbak á Íslandi. Í
fundargerðabók félagsins er fundinum lýst á eftirfarandi hátt:
„Oddur Ólafsson ræddi um tóbaksvanda
þjóðarinnar. Var hann tóbakinu mjög andvígur. Benti á að það væri skaðlegt og færði
dæmi því til sönnunar. Vildi hann að vér Íslendingar útrýmdum tóbakinu og benti á aðferð til þess sem Kínverjar hefðu notað hjá
sér gegn ópíumnautn. Sagði hann að þeir
hefðu í lögum tilskilið að eftir visst árabil
ættu allir að vera búnir að venja sig af
ópíumnautn, og lögð hegning við ef útaf
væri brugðið.
Aðalsteinn [Magnússon] ræddi málið, áleit
hann tóbakið ekki svo bölvað. Gott meðal
við tannpínu og ekki eins skaðlegt og vínið.
Engilbert [Einarsson] áleit að ef farið yrði að
hrekja tóbakið úr landinu þá myndu menn
finna upp á því að láta fleira fylgja smám
saman, s.s. kaffi, te, sykur o.fl. Ræki þá að
síðustu að því að allar vörur yrðu gerðar
útlægar. Margt fleira var rætt þessu máli
viðvíkjandi.“

1909
✔ Vinnukonur sem borga til sveitar og giftar
konur fá kosningarétt til sveitarstjórna

✔ Landsbókasafn Íslands opnað í nýju húsi
við Hverfisgötu

✔ Vatnsveitan í Reykjavík byrjar að dreifa
vatni í hús um leiðslur

✔ Bandaríkjamaðurinn Robert E. Peary
kemst á norðurpólinn í sjöttu tilraun sinni

✔ Frakkanum Louis Bleriot tekst að fljúga
yfir Ermarsund á 43 mínútum

✔ Nýlendur í suðurhluta Afríku sameinaðar í
eitt sjálfstætt ríki, Suður-Afríku

vað eigum við að gera þegar
við komum heim í vor úr
Verzlunarskóla Íslands? Ekki er
ég svo fróður, né mannglöggur, að ég
geti sagt með vissu í hvaða tilgangi
allir þeir sem í Verzlunarskólann
ganga fara þangað. En það þykist ég
þó vita að allir fari þangað í þeim tilgangi að læra, að verða meiri og færari menn en áður til þess að eiga
hægra með að vinna sjálfum sér og
þjóð sinni gagn. En vera má að hjá
sumum þeirra liggi einhver stórfengleg og þróttmikil hugsjón til grundvallar fyrir skólagöngu þeirra og ég
vona að flestir af þeim sem þangað
fara hafi eitthvert stærra og göfugra
takmark en bara að vera verslunarmenn. Ekki svo að skilja að það sé
ekki heiðarleg staða, en þar sem slíkur aragrúi af stórfenglegum velferðarmálum er til fyrir þjóðina að starfa að
þá álít ég þar sé skylda hvers æskumanns að fórna einhverju af æfi sinni
til að vinna að einhverju af þeim.
Kaupmannastétt vor hefir allt til
þessa haft miðlungi gott orð á sér, og
það því miður ekki að ástæðulausu.
Hún hefir verið óþjóðleg sem mun
eiga málsins að rekja til þess er hún
var að mestu eða öllu leyti útlend og
þó að íslenskir kaupmenn kæmi í
stað hinna útlendu þá hefir þó allt til
þessa verið allmikill útlendingsbragur
á meiri hluta þeirra.
Ég hygg að Verzlunarskóli Íslands
ætti að snúa þessum afhuga hugsunarhætti á rétta leið og að það sé skylda

hans að gera sitt hið ýtrasta til að þeir
sem í hann gangi heiti Íslendingar en
ekki Danir, að þeir verði þeir menn,
sem beri land sitt fyrir brjósti og vilji
styðja það öllu öðru fremur. Mér finnst
það hljóti að vera takmark hans um
leið og hann veitir nemendum eins
staðgóða fræðslu og unnt er. En jafnframt því finnst mér það vera skylda
þeirra sem ætla sér að verða kaupmenn
að gera sér ljósa grein fyrir því hvað
rétt sé að vinna landinu til heilla. Mér
finnst enginn efi á því að það sé hægt
og meira að segja að engir eigi hægra
með það en einmitt kaupmennirnir.
Skógrækt og málrækt
Þegar land þetta byggðist er sagt að
það hafi verið skógi vaxið milli fjalls
og fjöru. En eins og kunnugt er, eru
aðeins örlitlar leifar af þeim skógi eftir.
Það eru flestir sammála um það, að
eyðileggja skógana sé skaði og svívirðing þjóðinni og þá um leið endurreisn
þeirra sé þjóðargróði og heiður. Nú
eru einstöku hreyfingar gerðar í þá átt
að klæða landið að nýju. Hún er að
minni hyggju og annarra mjög þörf og
heillarík og vildi ég óska þess að allir
æskumenn vildu styðja þá hreyfingu,
þar er áreiðanlega eitt af þeim mörgu
hlutverkum sem við getum framfylgt í
vor ef við lifum og viljum.
Lengi hefir kaupmannastéttin og þar
ekki að ástæðulausu fengið orð fyrir
að hafa spillandi áhrif á móðurmál
vort, en mörg af þeim skrípyrðum og
mikið af þeim málleysum er nú hafa

bólfestu í máli voru hafa komið þangað af völdum hennar. En eins og allir
vita er málið fegursti og dýrasti arfurinn sem feður okkar hafa látið okkur í
té, og það er skylda okkar að skila
honum betri og fegurri í hendur afkomendanna. Þar er því einnig hlutverk fyrir okkur ef við viljum heita Íslendingar.
Ránsaugun sem á okkur hvíla
Allir þekkja ástand það er vér sem
þjóð höfum orðið við að búa í margar
aldir, fjötur ófrelsisins hefir verið
knýttur um háls þjóðarinnar, og hefir
haft veikjandi áhrif á afl hennar og
áræði. Erlenda valdið hefir af mjög
náttúrulegum ástæðum reynt að draga
okkur til sín og gerbreyta þjóðerni
okkar og siðum. Þar er því hlutverk
fyrir okkur að starfa að ef vér viljum
sannir menn heita er trúa á afl og þor
þjóðarinnar.
... ég vildi óska þess að nemendum
þessa skóla tækist að svipta burt þeirri
erlendu þokuslæðu er nú hvílir yfir
kaupmannastétt vorri, og gera hana að
sanníslenskri stétt sem vill sóma síns
lands og sinnar þjóðar í hvívetna.
Nógu mörg eru ránsaugun sem á okkur hvíla og nógu margar ránshendurnar sem vilja hrifsa af okkur það sem
við eigum þó hér yrðu einungis sannir
Íslendingar sem allir legðust á eitt með
að standa á móti ránsfuglunum sem
vilja éta okkur upp til agna.
Hörður
Viljinn, 13. mars 1909

Skólahúfa til umræðu
Rígur milli Verzlunarskólanema og
nemenda í Menntaskólanum í Reykjavík er ekki nýr af nálinni. Árið 1909
var rætt um að Verzlunarskólanemar
ættu að taka upp sérstakar útskriftarhúfur í þeim tilgangi að auka virðingu
almennings á skólanum. Markmiðið
var að Verzlunarskólinn þætti ekki
ómerkilegri skóli en Hinn almenni
menntaskóli, eins og MR hét í þá daga.
Verzlunarskólinn var á þessum árum
óskrifað blað í huga almennings.
Fyrstu nemendurnir útskrifuðust þaðan árið 1907 og lítil reynsla var komin
á það hversu nytsamleg þjóðfélaginu
menntun þeirra væri. Það má því leiða
líkur að því að margir nemendur skólans hafi oftar en ekki þurft að verja val
sitt á skólanum og útskýra hvers vegna
þeir töldu námið þar gagnast sér betur
en nám við aðra skóla. Nemendur
Verzlunarskólans töldu að ef skólinn
ætti sér sérstaka skólahúfu sem aðeins
útskrifaðir nemendur mættu bera,
myndi það auka álit almennings á

1909

Elsta myndin sem fannst af nemendum Verzlunarskólans með skólahúfurnar er frá árinu 1927.

náminu. Þrátt fyrir þessar umræður
virðist skólahúfan ekki hafa verið tekin upp fyrr en nokkru síðar og var

hún þá svört með rauðum borða og
hvítu, rauðu og bláu Merkúrsmerki
framan á. 0
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Nemendur Verzlunarskólans fóru mikið á skauta á veturna. Hér má sjá ungt fólk á skautum á Austurvelli.

Pörin á skautasvæðinu
Þ

að eru margar orsakir til þess
að mér þykir skemmtilegt að
renna mér á skautum hér á
Reykjavíkurtjörn. Fyrst er það nú
náttúrulega íþróttin sjálf, og hinar
hollu hreyfingar sem því fylgja, sem
laða mig þangað, en það er einnig

hinn mikli fjöldi ungra stúlkna sem
þar er stöðugt þegar veður er gott og
svellið fært, og það er líka dálítið
meira sem þar má sjá ef maður bara
lítur dálítið í kring um sig, og það
getur verið mikið fjölbreyttara heldur
en það er ég áðurnefndi. Það er það

hve fólkið er fljótt að „para“ sig saman, hvert sem maður lítur á tjörninni
verður fyrir manni „par“ og aftur
„par“, og það merkilegasta við þetta
er að eftir nokkra stund fara mörg af
þessum „pörum“ burt af skautasvæðinu, og þangað sem færra er um og

birtan minni, því að á skautasvæðinu
eru oft höfð ljós, en þau virðast að
vera til mikillar hindrunar fyrir
skautaferð sumra jafnvel þótt þau
séu sett þar til hins gagnstæða.
Observisto
Viljinn, 30. janúar 1909

Vélritunarkennsla hefst Biðilsbréf í Viljanum
Kennsla í vélritun hófst skólaárið
1909–1910 enda hafði
skólinn þá keypt
tvær ritvélar,
aðra af
Hammondgerð og hina af
gerðinni SmithPremier. Vélar
þessar voru leigðar
út yfir sumarmánuðFyrsta ritvélin sem skólinn eignaðist
var af gerðinni Smith-Premier.

1910
✔ 20 manns farast í snjóflóði í Hnífsdal
✔ Dagblaðið Vísir hefur göngu sína
✔ Laufey Valdimarsdóttir brautskráð stúdent

ina í fyrstu, sumarið 1910 leigðu
skólanefndarmennirnir Jón Ólafsson
og Sighvatur Bjarnason til dæmis vélarnar, Jón Smith-Premier-vélina fyrir
fjórar krónur á mánuði og Sighvatur
Hammond-vélina fyrir þrjár
krónur á mánuði. Þetta bendir
til þess að ritvélaeign í
Reykjavík hafi ekki verið
mikil á þessum árum.
Skriftarkennsla hófst einnig
skólaárið 1909–1910 og nutu hennar
þeir nemendur sem töldust vera illa
skrifandi. Um var að ræða tvær
kennslustundir á viku eftir áramót.
Næsta ár var þessi kennsla aukin, varð
fjórar stundir á viku eftir áramót. Þá
var skrift gerð að skyldunámsgrein í
undirbúningsdeild, einni stund á viku
skyldi varið til hennar. 0

úr MR

✔ Breskir kolanámumenn í verkfalli og
krefjast átta stunda vinnudags

✔ Fyrsta bíómyndin framleidd í Hollywood,
In Old California

✔ Kínverjar afnema þrælahald og ráðast inn

Skrítla
Kennarinn: „Jón, hvað fá 4 drengir
ef ég fæ þeim til samans
200 epli og 200 perur?“
Jón:
„Magapínu.”

í Tíbet

Viljinn, 27. febrúar 1909

1909

Hinn 16. janúar 1909 birti piltur, sem kaus að nefna sig Sneglu-Halla, eftirfarandi
biðilsbréf í Viljanum:
i, stúlkur, en ég var› strax ást„Ég skal segja ykkur ﬂa› í trúna›
fyrst í haust, en ég var lengi
ykkur
sá
fanginn af ykkur ﬂegar ég
ykkar væri í raun og veru
hver
um
hugsa
a›
lengi
–
a› átta mig,
síns gildis, og enn er ég a›
fallegust, og hver hef›i mest til
ni›urstö›u. Ég finn ﬂa› vel a›
engri
a›
grufla og grufla og kemst
ﬂví vildi ég helst geta ná› í
og
heitt,
jafn
allar
ég elska ykkur
ekki gengi›.
ykkur allar, en ﬂa› getur nú víst
bi›ja ﬂín, Söbeck mín elskuleg,
a›
›
Ég hefi ﬂví loksins afrá›i
a› ég held a› ﬂú hljótir a›
augu
lleg
gullfa
di
ﬂú hefir svo ljóman
ﬂú sæir mig, hvort ﬂér myndi
vera allra besta manneskja. Og ef
a› vísu ekki langt frá ﬂér á
nú
er
ekki ﬂykja ég myndarlegur! Ég
sendi ﬂér koss vi› og vi›,
laumi,
í
svona
ﬂín
til
daginn, og horfi
í raun og veru. Jæja, ég ﬂarf
og ﬂá ﬂrái ég a› ﬂú veitir mér koss
, en ég spyr ﬂig í mestu
Söbeck
elsku
ekki a› lengja ﬂetta frekar,
elska ﬂig alla daga, og
skal
Ég
mín?
konan
ver›a
einlægni, viltu
bleiku sig›ina fá a›skili›
láta engan – engan nema manninn me›
næsta bla› Viljans kemur
til
okkur. Ég lifi í von og trú ﬂanga›
mér hagstætt, ﬂví undir ﬂér
ver›i
ﬂa›
a›
vona
Ég
me› svar frá ﬂér.
leyti.
er framtí›arheill mín komin a› öllu
– tilvonandi konan mín og lí›i
Vertu blessu› og sæl elskan mín,
elskandi, heitt elskandi,
ﬂinn
,
eilíf›
alla
ﬂér ljómandi vel um
Sneglu-Halli.“

Ekki sá Katrín Söbeck ástæðu til að svara í næsta tölublaði Viljans eins og
Sneglu-Halli fór fram á. Katrín stundaði nám í neðri deild skólans þetta skólaár.
Hún var virk í félagslífinu, sótti fundi Málfundafélagsins og sat meðal annars í
ritnefnd Viljans í desember 1908. 0
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Katrín Viðar var dúx skólans árið 1911. Hún er hér önnur frá hægri í fremstu röð. Við hliðina á henni situr Jón Ófeigsson kennari.

Dúx með tónlistargáfur
Katrín Viðar tónlistarkennari

K

atrín Viðar útskrifaðist úr
Verzlunarskóla Íslands vorið
1911. Það ár útskrifuðust
nítján nemendur og var Katrín dúx
skólans. Hún fékk 5,66 í meðaleinkunn en hæst var gefið 6,0. Árið
1971 tók ritnefnd Verzlunarskólablaðsins viðtal við Katrínu. Hún bar
skólanum vel söguna og sagðist hafa
fengið mikið út úr náminu þar. Félagslífinu sinnti hún lítið og skólablaðið Viljinn var henni ekki í fersku
minni. Katrín stundaði námið af
miklu kappi og minnist námsáranna
með mikilli hlýju. Við skulum gefa
henni orðið og heyra hvað hún hafði
að segja um námið, kennarana, félagslífið og lífið að námi loknu:

Bruðl í
ræstingakonunni?
Skólastjóra var falið að ráða ræstingakonu haustið 1909. Hún þótti standa
illa í stöðu sinni veturinn 1911–1912
og það svo að skólanefnd samþykkti
að veita henni skriflega áminningu.
Einkum þótti konan eyða olíu óþarflega mikið, færi með hálfan pott á dag
í uppkveikju. Virðist hún því einnig hafa
haft umsjón með kyndingunni. Ræstingakona þessi virðist hafa verið fastráðin og hefur hún því verið eini fastráðni starfsmaður skólans á þessum
árum að skólastjóra undanskildum. 0

Þýskukennarinn bauð okkur heim
„Jú, ég verð að segja að það voru úrvals kennarar, og vil ég undirstrika
það sérstaklega, enda var það skólanum lífsnauðsyn að hafa góða kennara
til þess að honum ykist álit út á við,
svona fyrstu árin. Sú varð líka raunin,
að hann dafnaði vel og fólk sótti hann
víða að. Ólafur G. Eyjólfsson var þá
skólastjóri, og alveg var hann frábær
kennari. Einnig vil ég sérstaklega
minnast Jóns Ólafssonar, ritstjóra.
Hann kenndi okkur fög, sem að mínu
áliti eru leiðinleg, svo sem verslunarrétt. Hann var þeim hæfileikum búinn, að geta glætt kennsluna þvílíku
lífi, að kennslustundir hans urðu
reglulega skemmtilegar.
Ég vil einnig nefna þýskukennarann okkar, Jón Ófeigsson, og hversu
góður kennari og maður hann var. Til
dæmis vorið, sem við tókum burtfararprófið, bauð hann okkur öllum heim
til sín. Það var í páskafríinu, og man
ég það enn þann dag í dag, að það var
um eftirmiðdaginn á föstudaginn
langa. Við sátum þar í besta yfirlæti.
Frúin bar okkur veitingar, en Jón fór
yfir alla þýsku málfræðina í síðasta
sinn fyrir burtfararprófið. Finnst ykkur
það ekki fallega gert?“

Þrettán ára Verzlingur
Á þessum tíma voru nemendur Verzlunarskólans ekki allir nýskriðnir úr
skyldunámi. Aldursbilið var mjög
breitt. „Ég var sjálf ekki nema 13 ára,

1910

en með mér í bekk voru menn, allt að
þrítugu. Þetta samræmdist alveg ágætlega. Andinn var góður og samstaðan
mikil, enda höldum við nokkur sambandi enn þann dag í dag.“ Aðspurð
um félagslífið sagði Katrín meðal annars: „Félagslífið var nú hvorki beysið
né gróskumikið, sem aðallega kom til
af húsnæðisskorti. – Jú, einstaka sinnum voru dansæfingar, en það var ekki
mikið um þær, kannski tvisvar þrisvar
á vetri. – Nei, skólablað gáfum við
ekki út og ekki höfðum við heldur
málfundafélag, svo að ég muni. Rígur
milli Verzlunarskólans og Menntaskólans! Nei-nei-nei, ég held nú síður.“
Fyrri heimsstyrjöldin setti strik í
reikninginn
Katrín var sautján ára þegar hún fluttist til Berlínar og hóf þar nám í píanóleik. Hún bjó í borginni í tvö ár en
dvöl hennar þar lauk mjög skyndilega
sumarið 1914 þegar fyrri heimsstyrjöldin skall á. Þá hraðaði hún sér heim
til Íslands, hóf að kenna á píanó og
einbeitti sér eftir það að tónlistinni.
„Ég hef eiginlega helgað tónlistinni allt
mitt líf.“ Meðfram kennslunni rak
Katrín hljóðfæraverslun um árabil í
Reykjavík.
Katrín var ánægð með námið í skólanum og taldi að það hefði komið sér
að miklu liði við framtíðarstörf sín.
Þetta segist hún hafa fundið hvað best,
„þegar ég rak mína eigin verslun. Ég
færði allar mínar bækur sjálf og byggði

algjörlega á verslunarmenntuninni, þó
að hún hafi aðeins verið tvö ár, tvö
skólaár.“
Auk tónlistaráhugans hafði Katrín
mikinn áhuga á skautaíþróttinni og
stundaði hana af kappi. Hún var ennfremur formaður Skautafélags Reykjavíkur í nokkur ár. Þá var Katrín mjög
áhugasöm um gróðurrækt og gáfu hún
og seinni eiginmaður hennar, Jón Sigurðsson skólastjóri Laugarnesskóla,
Reykjavíkurborg safn sitt af íslenskum
jurtum árið 1951. Sú gjöf var upphafið að grasagarðinum í Laugardal. Fyrri
eiginmaður Katrínar var Einar Viðar,
söngvari og bankaritari. Þau Einar
eignuðust tvær dætur, Jórunni Viðar,
tónskáld, sem fæddist árið 1918 og
Drífu Viðar, rithöfund og myndlistarkonu, sem var fædd árið 1920. 0

1911

1911
✔ Háskóli Íslands settur í fyrsta sinn
✔ Fiskifélag Íslands stofnað
✔ Íþróttavöllur vígður á Melunum í
Reykjavík

✔ Pólskur maður, Casimir Funk, uppgötvar
vítamín sem kallast fjörefni á íslensku

✔ Marie Curie fær Nóbelsverðlaun fyrir
geislarannsóknir sínar

✔ Norðmaðurinn Roald Amundsen kemst á
suðurpólinn
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Að nota sín yndisfríðu talfæri
S

túlkur voru í miklum minnihluta þeirra sem sóttu fundi
Málfundafélagsins fyrstu árin
og endurspeglar það kynjahlutföllin
í skólanum. Flestar stúlkurnar virðast hafa látið lítið að sér kveða. Þó
eru dæmi um að þær hafi flutt beittar ræður og lesið upp smásögur.
Þegar þær stigu í pontu virðist kynferði þeirra oft hafa dregið að sér
meiri athygli en málflutningurinn.
Það sama gilti að sjálfsögðu ekki um
piltana. Þær stúlkur sem stóðu upp
á fundum komu því fram sem fulltrúar kynsystra sinna og hafa ræður
þeirra mótast að einhverju leyti af
þeirri staðreynd. Hinn 11. nóvember
1911 birtist í Viljanum stutt grein í
gamansömum tón sem „Héðinn“
skrifaði og er í henni sagt frá þátttöku stúlkna á málfundum og þær
hvattar til að halda fleiri ræður, að
því er virðist, svo að piltarnir geti
virt fyrir sér þeirra „yndisfríðu talfæri“.
„Héðinn“ skrifar: „Næsta mál á dagskrá var Þóra Vigfúsdóttir upplestur.
Þess skal getið að hún er sú eina af
okkar pilsuðu félögum, sem hefir
hinn rauða kyssilega munn sinn á
fundum. Býst ég við að það komi til af
því, að „pilsverur“ vorar, að undantekinni áðurnefndri (Þ.V.), álíta munninn
til kossa heldur en ræðuhaldanna. En
þar sem lítið framboð er á þeirri vöru
meðal „bróka“ félagsins, vil ég leggja
það til að pilsin byrji á næsta fundi,
að nota sín yndisfríðu talfæri til ræðu-

Kynferði stúlkna dró oft að sér meiri athygli á fundum en málflutningur þeirra.

haldanna. Ég efast eigi um að þeim
muni enginn hlutur betur laginn, því
kvenfólki er allt best lagið (eftir eigin
sögusögn). Áðurnefnd Þóra hefir með
skörulegri framkomu sinni á fundum
haldið uppi heiðri „pilsanna“. En þótt

Umbótatillögur
í kennslumálum
Kennsluna í Verzlunarskólanum bar á
góma í Viljanum á öðrum áratugnum en
sjaldnar en vænta mætti. Ítarlegasta
greinin um það efni birtist í mars 1912
og er eftir Jón Jónsson. Hann kveður
skólann veita dálitla undirstöðu í þeim
greinum sem menn verði að hafa nokkur tök á til að geta gegnt störfum við íslenskar verslanir, kunnátta í ensku og
þýsku sé svo lítil að enginn maður með
burtfararpróf frá skólanum geti tekið að
sér bréfaskriftir á þessum málum án
þess að afla sér frekari menntunar,
landafræðikennsla hafi verið viðunandi
en öðru máli gegni um viðskiptafræðina. Þar þyrfti viðskiptafræðingur að
annast kennsluna enda þyrfti hann
hvorki að rígbinda sig við þýdda
kennslubók né frumsamda spýju úr Jóni
Ólafssyni, skólanefndarformanni, auka
þyrfti kennslu í bókfærslu en öðru máli
gegni um álags- og hlaupareikning en
slíkur reikningur sé lítið notaður við
verslanir í bænum. Reikningskennslu
þyrfti að auka og taka upp kennslu í
samsettum rentureikningi og undirstöðuatriðum í flatarmáli og rúmmáli.

Ekki skaðaði að kenna meðferð lógaritmataflna.
Klykkt er út með því að segja vélritunarkennsluna alltof litla, þar þurfi að bæta
við kennslustundum og stórauka vélakostinn, skólinn átti einungis þrjár ritvélar og sína af hverri gerð sem greinarhöfundur taldi vera af hinu illa. Jón leggur
til að tekin verði upp kennsla í verslunarsögu og hraðritun við skólann en kennsla
í frönsku væri óþörf. Hann kveður suma
vera þeirrar skoðunar að margir fyrrnefndra annmarka mundu lagfærast ef
góðir kennarar tækju við kennslunni í
þeim greinum þar sem mestra endurbóta
væri þörf. Slíkt yrði mjög til bóta en tæplega nægjanlegt, nemendur væru líka
misjafnir og meðalnemandi í fyrsta og
öðrum bekk mundi ekki kæra sig um að
nám væri aukið og þyngt í þessum
bekkjum. Fangaráðið væri því að bæta
þriðja bekk við skólann og yrði námstíminn þá þrjú ár, átta mánuðir á ári. Grein
þessi sýnir hverju þótti helst ábótavant á
fyrstu starfsárum skólans. Ekki ber mikið
á beiskju í garð skólans í greininni, fremur einkennist hún af umbótavilja. 0
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Þóru sé lítið ábótavant sem ræðukonu, álít ég mjög óheppilegt fyrir hin
„pilsin“ að slá af allar ræðuhugsanir, af
því þær álíta Þóru geta séð fyrir öllum
ræðuhöldunum frá „pilsanna“ hálfu,
þá fengi Þóra of mikið að gera því

„pils“ vor eru 15-20 talsins.“ „Héðinn“
slær botn í þessa hugleiðingu með
þeirri ósk að skrif sín verði til þess
„að öll „pilsin“ skyldu hefjast til ræðuhalda á næsta fundi, því ég er engan
veginn „pilsa hatari““. 0

Byggingarsjóður Skúla landfógeta
Nemendur og kennarar tóku höndum saman á 200 ára afmælisdegi Skúla landfógeta Magnússonar og stofnuðu sjóð sem þeir gáfu skólanum. Hann bar nafnið
Byggingarsjóður Skúla Magnússonar landfógeta og var afhentur Sighvati Bjarnasyni, skólanefndarmanni og bankastjóra, 12. desember 1911, samtals 125 krónur. Í skipulagsskrá sjóðsins segir:
„Tilgangurinn með stofnun sjóðs þessa er, að afla skólanum fjár til byggingar á hæfilegu skólahúsi, svo fljótt sem unnt er, og ætlumst vér til að þessum tilgangi verði náð, sumpart með gjöfum í eitt skipti fyrir öll, sumpart með loforðum um árstillög um vissan ára tíma. – Það er ósk
vor, að háttvirtur gjaldkeri skólans hafi jafnan reikningsskil sjóðsins með höndum.
Sjóður þessi veitir viðtöku gjöfum eða loforðum um gjafir, frá hverjum sem vera skal, er vill
styrkja þetta málefni.
Sjóður þessi beri nafn Skúla Magnússonar landfógeta.“

Viðtökur voru sæmilegar. Sjóðurinn var orðinn 266 krónur og 48 aurar (vextir
meðtaldir, 4 krónur og 48 aurar) í ágústbyrjun. Mestu munaði um gjöf Jóns kaupmanns Brynjólfssonar, 100 krónur.

Kaup og kjör kennara
Allir kennarar Verzlunarskólans fyrstu
áratugina voru stundakennarar, að
skólastjóra undanskildum. Launagreiðslur til kennaranna miðuðust við
kenndar stundir. Greiðslur fyrir stundir í jólaleyfi voru ræddar í skólanefnd
20. desember 1910. Þar var samþykkt
að greitt skyldi fyrir þessar stundir
eins og tíðkast hefði undanfarna tvo

vetur enda væru slíkar greiðslur inntar
af hendi í öðrum skólum. Samþykktin
bendir til þess að stundakennarar hafi
ekki fengið greitt fyrir jólaleyfi fyrstu
þrjú starfsár skólans. Skólastjóri flutti
fyrstu starfsárin sex til sjö almenna
fyrirlestra. Hann fékk flest árin 250
króna aukaþóknun fyrir störf sín og
álag í starfi. 0
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Líf að loknu námi
F

yrstu nemendurnir tóku burtfararpróf (verslunarpróf) frá
Verzlunarskólanum vorið 1907
og voru þeir 10 talsins. Árgangar
stækkuðu á næstu árum og vorið
1912 brautskráðust 20 nemar. Karlar
voru í miklum meirihluta í skólanum
á þessum árum, tvær konur brautskráðust 1907 og fjórar 1912 svo að
dæmi séu tekin. Brautskráðir nemar
virðast hafa verið eftirsóttir á vinnumarkaði. Í skýrslu um skólaárið
1907–1908 er tekið fram að öllum
þeim, sem brautskráðust 1907, hafi
með einni undantekningu boðist
staða þegar að loknu prófi, einum erlendis og hinum hér á landi.
Brautskráðir nemendur frá Verzlunarskólanum virðast fljótlega hafa tekið
að líta á sig sem sérstakan hóp innan
verslunarstéttarinnar. Þessu til stuðnings skal bent á stofnun Verslunarmannafélagsins Merkúrs 28. desember
1913 en stofnendurnir höfðu flestir
eða allir lokið námi við Verzlunarskólann. Merkúr var hreinræktað stéttarfélag launþega og starfaði til ársins
1934, miskröftuglega að vísu. Félagið
skyldi samkvæmt félagslögum vinna
að kjarabótum fyrir félagsmenn og
stuðla að bættri menntun og menningu meðal verslunarmanna. 0

Vorið 1912 brautskráðust 20 nemendur frá Verzlunarskólanum og voru karlmenn í miklum meirihluta. Útskrifaðir nemendur héldu mikið hópinn og stofnuðu t.a.m.
Verslunarmannafélagið Merkúr árið 1913.

Fjárreiðurnar
fyrstu árin
Skólinn naut fjárstuðnings úr landssjóði á tímabilinu 1905–1912, sem
nam 1.500 krónum á ári tvö fyrstu
árin, 3.000 krónum á ári 1907–1909,
5.000 krónum 1910 og 4.500 krónum 1911. Kaupmannafélagið styrkti
skólann með fjárframlögum öll árin
og Verzlunarmannafélag Reykjavíkur
gerði slíkt hið sama til ársins 1910.
Auk þessa bárust skólanum árlega
styrkir frá ýmsum velunnurum.
Stórtækastur var Ditlev
Thomsen sem gaf skólanum tvær gjafir á 70 ára
afmæli Thomsensverslunar, 20. júlí
1906. Önnur þeirra
var 500 krónur sem
standa skyldu inni í
versluninni á 4% ársvöxtum. Hin var 500
krónur í hlutabréfum í Íshúsfélagi Faxaflóa sem sagt er hafa greitt
hluthöfum 10% arð á árinu 1906. Af
gjöf Thomsens var stofnaður Byggingarsjóður Verzlunarskóla Íslands. Hann
var orðinn 1.135 krónur og 40 aurar
um mitt ár 1912. Ekki skal skólagjöldum gleymt. Þau voru 20 krónur
á ári fyrstu skólaárin en voru hækkuð

í 30 krónur haustið 1910. Þetta var
málamiðlun, Ditlev Thomsen mælti
fyrir mun meiri hækkun (40 krónur)
en það var fellt. Sumir velgjörðamenn
skólans gáfu árlega skólagjald eins
nemanda og skyldi skólinn þá ráða
hver hlyti þann styrk. Sérstakt gjald
fyrir prófskírteini var tekið upp vorið
1911.
Útgjaldaliðir eru mjög svipaðir frá
ári til árs. Laun skólastjóra og
kennara voru um og yfir
70% útgjalda, húsaleiga,
eldiviður, ljós og ræsting tæplega 20% og afgangurinn rann til
kaupa á áhöldum,
bókum og greiðslu á
prentun skólaskýrslu
og auglýsingum og
fleiru af því tagi. Umsjónarmenn úr hópi nemenda
voru launaðir eftir bókun skólanefndar frá 17. apríl 1911 að dæma. Þeir
fengu þá 10 krónur í laun, „eins og
undanfarið“. Skólinn virðist hafa búið
við þröngan fjárhagslegan stakk, ekki
síst um 1910 en þá varð að grípa til
lántöku, einkum vegna þess að styrkurinn úr landssjóði barst seint. 0

1911

Nemendafjöldinn
Skólaár

Undirbúningsdeild Neðri deild

Efri deild

Samtals

1905–1906

24

23

1906–1907

27

25

19

71

1907–1908

13

42

14

69

30

14

44

1908–1909

47

1909–1910

14

38

16

68

1910–1911

27

39

19

85

1911–1912

19

44

21

84

Verzlunarskólinn var fullskipaður
fyrstu árin en nemendafjöldinn á einstökum skólaárum sést á meðfylgjandi
töflu.
Tölur þessar sýna nemendafjölda
við upphaf skólaárs að því er virðist.
Flest árin gengu nokkru eða jafnvel
verulega færri nemendur undir vorpróf en hér kemur fram, til dæmis
aðeins 46 vorið 1910, 8 úr undirbúningsdeild, 25 úr neðri deild og 13 úr
efri deild. Hinir virðast hafa hætt einhvern tíma á skólaárinu. Skýringu
kann að vera að finna í skólaskýrslu
1906–1907 en þar segir: „Um skólann sóttu alls 71 nemandi; sumir
komu þó ekki fyrr en kom fram á

haustið, og allmargir fóru seint í mars
og apríl, til þess að stunda atvinnu
sína.“ Árstíminn kann að benda til
þess að talsverður hluti af nemendum
þetta skólaár hafi verið hásetar á
fiskiskipum yfir sumarmánuði, þilskipin héldu til veiða í mars eða apríl
og komu til hafnar á haustmánuðum.
Einnig eru heilsufarsástæður tilgreindar sem orsök þess að menn
hættu námi. Um einn nema er þess
getið í skýrslu fyrir skólaárið 19091910 að hann hafi um veturinn
slæðst í frelsisherinn og „helgast“ þar
svo að hann hafi talið alla verslun
syndsamlega og hætt í skólanum af
þeirri orsök. 0
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2. kafli

1912–1931
Árin á Vesturgötunni

Skólinn flytur enn á ný
V

erzlunarskólinn bjó við húsnæðisvanda fyrstu skólaárin,
húsakynnin voru bæði lítil og
alls ekki sniðin að skólastarfi. Skólastjórn var þetta ljóst og leitaði leiða
til úrbóta.
Húsnæðismál voru til umræðu á
skólanefndarfundi 3. desember 1911.
Þar var samþykkt að leita leiða til að
bæta húsnæði skólans. Þrjár leiðir
skyldu kannaðar. Í fyrsta lagi skyldi
leitað tilboðs hjá Geir Zoëga um leigu á
húsnæði því að Vesturgötu 10a sem
Náttúrugripasafnið hafði áður leigt. Í
öðru lagi skyldi kannað hvort stjórnarráðið vildi leigja skólanum Prestaskólahúsið og við hvaða verði og loks fengið
tilboð frá Steingrími Guðmundssyni
um byggingu á nýju húsi úr steinsteypu
og leigu á því. Tilboð frá Geir var rætt á
skólanefndarfundi 21. janúar 1912 og
fól fundurinn þeim Jóni Ólafssyni og
Sighvati Bjarnasyni að semja um leigu á
húsnæðinu að Vesturgötu 10a til næstu
fimm ára. Samningurinn var síðan endurnýjaður nokkrum sinnum og þarna
var skólinn til húsa til vors 1931.
Húsakynni þau, sem Náttúrugripasafnið hafði til afnota að Vesturgötu 10a
frá 1903 til 1908, voru tvær allstórar
stofur, minna herbergi og geymslurými.
Stofurnar voru báðar notaðar sem
kennslustofur og einnig annaðhvort
herbergið eða geymslurýmið.
Lofthiti og rafmagn
Nokkur kostnaður fylgdi flutningi í
hið nýja hús. Verzlunarskólinn samdi
við Stefán B. Jónsson um að hann út-

Verzlunarskólinn flutti starfsemi sína að Vesturgötu 10a haustið 1912. Þrátt fyrir að húsnæðið væri ekki stórt var skólinn þar til húsa allt til ársins 1931.

vegaði og léti setja upp hitaleiðslutæki
(væntanlega miðstöð) í húsið. Stefán
óskaði eftir því við skólanefnd að tækin yrðu greidd er þau kæmu á höfnina
eða hann fengi andvirði tækjanna lánað enda þyrfti hann að senda upphæðina með pöntuninni. Skólanefnd samþykkti 21. apríl 1912 að verða við
þessari ósk. Þessi húsbót kom til umræðu milli Geirs og skólanefndar þegar leigusamningurinn var endurnýjaður í annað skipti árið 1921. Samkomulag varð um það að Geir skyldi
halda „lofthitunarvélinni“ (miðstöðinni) en skólinn ofnum þeim sem
skólanefndin hafði látið setja upp í
skólanum, og innri gluggum að auki.

Á 20 ára útskriftarafmæli sínu afhentu nemendur, brautskráðir með verslunarpróf árið 1922, skólanum
þetta málverk eftir Gunnlaug Blöndal. Á myndinni má sjá húsnæði Verzlunarskólans við Vesturgötu.
Málverkið hangir nú á kennarastofu skólans við Ofanleiti.

1912

Samningaviðræður þessar voru sögulegar og verður síðar að þeim vikið.
Þess ber að geta að skólanefnd samþykkti 29. október 1919 að taka tilboði Geirs Zoëga, eiganda húseignarinnar að Vesturgötu 10a, um að raflýsa
skólahúsið og skyldi rafmagnið greitt
samkvæmt mæli eins og tíðkaðist í
bænum. Þetta var áður en Elliðaárstöðin tók til starfa og hefur rafmagnið
því verið frá hitaaflvélum.

bakið við næsta borð fyrir aftan. Opin
hólf voru undir borðplötum og gátu
nemendur geymt þar bækur sínar og
ritföng. Ástandið mun ekki hafa batnað
á næstu árum hvað húsnæði snertir. 0

Þröng á þingi
Ekki þótti nemendum húsnæðið gott
og má um það finna ýmsar frásagnir.
Einar Sigurðsson, síðar útgerðarmaður í
Vestmannaeyjum, var í skólanum
1922–1924 og kveður hann aðbúnaðinn í skólanum hafa verið afleitan,
kamar var í kjallaranum ásamt kolastíu
og hænsnahúsi og urðu menn að
standa uppi á setunum, sem voru úr
tré, þegar þeir gengu örna sinna. Salernispappír var óþekktur. Vaskur var á
ganginum fyrir framan aðra kennslustofuna en ekki var unnt að þvo sér
þar, hann hafi verið opinn niður úr.
Engin sápa var við vaskinn og ekki
handklæði. Þröng hafi verið á þingi í
kennslustofum, einkum í neðri bekk,
og sátu nemendur við langborð. Þau
voru rekin saman úr óplægðu timbri og
orðin öll útkrotuð að ofan þegar hér var
komið sögu. Borð þessi gengu undir
ýmsum nöfnum líkt og verbúðir í verstöðvum, Glæpamannanýlendan, Klámbekkurinn og Djöflapyttur, en borð
námsmeyja hét Sakleysið. Bekkir voru
baklausir og urðu nemendur að hvíla

1913

Areboe vill „orkestur“
„Aðalsamkoma“ Verzlunarskólanema
fór fram utan húsakynna skólans, í Bárunni, Iðnó eða Klúbbi Thomsens sem
stóð við Lækjartorg þar sem dómhúsið
stendur nú. Árið 1913 þótti Iðnó
heppilegasti staðurinn, salurinn í Bárunni var fullstór að mati Verzlunarskólanema og salurinn hjá Thomsen í
þrengra lagi. Á skemmtun þessari voru
flutt minni kvenna, skólans og verslunarstéttarinnar en síðan var dansað.
Fjöldasöngur var á milli minna.
Árið 1913 var deilt um hvort bjóða
skyldi kennurum eða ekki, en það hafði
tíðkast. Samþykkt var að bjóða þeim
sem fyrr. Á þessari „aðalsamkomu“ var
borðhald og var setið til borðs á meðan minnin voru flutt. Dans var stiginn
að loknu borðhaldi. Skemmtinefnd
lagði til 1. febrúar 1913 að leikið yrði á
fiðlu og píanó fyrir dansi. Areboe
Clausen gat ekki fellt sig við þetta og
bar fram tillögu þess efnis að fenginn
yrði „orkestur“ sem væri algengasti og
vinsælasti hljóðfæraslátturinn. Tillagan
var felld með þorra atkvæða enda var
upplýst á fundinum að mjög dýrt yrði
að ráða hljómsveit til að leika fyrir
dansi. 0
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Tóbaksnautn barna
U

m tóbaksreykingar hefir verið
allvíða mikið talað, bæði fyrr og
síðar. Þótt lítið hafi verið um
þær rætt og ritað hér í landi. Til allrar
hamingju mun ástæðan vera sú að
tóbaksnautn hér á Íslandi hefir til þessa
verið fremur lítil. Í öðrum löndum, t.d.
Norðurlöndum, Englandi, Ameríku og
víðar, hefir þetta mál komist inn á þing
viðkomandi ríkja, hvað viðvíkur tóbaksnautn barna eða unglinga og má af
því marka, hvað mál þetta er mikilsvert, úr því landstjórnir og löggjafar
létu málið til sín taka.
Svefnleysi, drungi, minnisbilun
og sljóleiki
Fulltíða menn og hraustir hafa oft og
tíðum fengið að kenna á því; svo að
það ætti að vera nokkurn veginn bersýnilegt, að háskinn hlýtur að vera enn
þá geigvænlegri, þegar um börn er að
tefla. Eins og menn vita er meira og
minna af tóbakseitri, sem nefnist „nikotin“, í öllu tóbaki, allt að 10% og er svo
megnt að örfáir dropar af því geta orðið
manni að bana.
Ofnautn tóbaks getur haft mjög
margt illt í för með sér, svefnleysi,
drunga, minnisbilun og sljóleik til andlegra starfa. Vel gerðir unglingar sem
hafa lagst í vindlareykingar hafa jafnvel
orðið að láta af námi; svo hafa gáfurnar
sljóvgast. Og það er ekki fátítt að þeir
hafa leiðst út á drykkjuskaparbrautina á
eftir og þaðan út á ýmsa aðra háskalega
glapstigu.
Það er því engin furða að löggjafarvald þeirra landa sem hafa verið undirorpin slíku böli sem barnareykingar
eru hefir ekki séð sér annað fært en
skerast í leikinn til þess, ef auðið
væri, að girða fyrir hættuna í tíma. Í

„Vel gerðir unglingar sem hafa lagst í vindlareykingar hafa jafnvel orðið að láta af námi; svo hafa gáfurnar sljóvgast,“ segir í Viljanum.

ýmsum af Bandaríkjunum er það fyrir
boðið með lögum að selja eða gefa
tóbak börnum og unglingum og liggur við há sekt eða fangelsi ef út af er
brugðið. Í Svíþjóð missa börn sem
verða uppvís að því að reykja rétt til
skólaölmusu og verðlauna af fé skólanna og geta farið á mis við fleiri
styrkveitingar af góðgerðastofnunum
þjóðfélagsins. Svona mætti halda
áfram að telja.

Hugsunarleysi að gefa smábörnum vindlinga
Hér á landi eru engar skorður reistar
gegn því að selja smábörnum eða
unglingum tóbak. Menn hafa sjálfsagt
ekki fundið þörf á því enn sem komið er. En til þess gæti þó komið á
endanum, og er ef til vill þegar rekið
að því. Það má heita frámunalegt
hugsunarleysi að gefa smábörnum
vindlinga til að reykja – kenna þeim

Varla nokkur
karlmaður gaf sig fram
Dansæfing Verzlunarskólanema
Á síðastliðið laugardagskvöld var haldin dansæfing (ef dansæfingu skyldi
kalla) og átti hún að byrja stundvíslega
kl. 9. En því miður verð ég að segja að
það hefir ekki verið haldin sú dansæfing í vetur sem hefir byrjað á þeim tiltekna tíma. En af hverju? Það er af því
að það er varla nokkur sem mætir á
réttum tíma og einkum piltarnir.
Svona var það líka á síðustu æfingu
en það var ekki það versta. Kl. 9 1/2
voru komnar flestar stúlkurnar úr
miðdeild en engin úr efstu deild, en
skammarlegast af öllu var að það var
varla nokkur karlmaður mættur sem
kunni að dansa eða vildi dansa og
enginn til að leika á hljóðfærið. Hvað
áttu aumingja stúlkurnar að gjöra?

1912

að reykja. En allskonar fólk læðist þó
innan um í þeim hóp: aldraðir menn
og nýfermdir unglingar, vinnufólk og
verslunarmenn, bændur og – giftar
konur!
Það ætti að vera almenn regla og
markmið allra skólanemenda og félagsmanna í félögum, að útrýma
áfengis og tóbaksnautn bæði meðal
sín og annarra af öllum mætti.
Viljinn, 15. nóvember 1913

1912
✔ Átta Íslendingar taka þátt í
Ólympíuleikum í Stokkhólmi

✔ Innflutningsbann á áfengi tekur gildi
✔ Jarðskjálfti (7 á Richter) veldur miklum
skemmdum á Suðurlandi

Þeim sýndist ráðlegast að fara heim, en
það gjörðu þær ekki heldur urðu þær
að híma fram í gangi, ég veit ekki
hvað lengi. Loks kom hljóðfæraleikarinn. Nú var hægt að fara að dansa en
varla nokkur karlmaður gaf sig fram,
aðeins fjórir eða fimm lögðu á stað og
urðu stúlkurnar sem eftir voru að gera
sér að góðu að marchera hver með
annarri og dansa hver við aðra og
svona gekk það á meðan á æfingunni
stóð.
Stúlkurnar narraðar á dansæfingu
Það er eðlilegt að þeir sem ekki
kunna að dansa dragi sig í hlé, þegar
enginn er til að kenna þeim, en hinir
sem dansa skulu heldur híma við spil

eða í áflogum, heldur en dansa við
stúlkurnar sem við höfum narrað
þangað.
Þegar félag þetta var stofnað var
það borið fyrir að það væru ekki nógu
margar stúlkur til að halda þessar æfingar þar sem piltarnir væru um sjötíu
en stúlkurnar að eins um tuttugu og
yrðum við að bjóða stúlkum utan
skóla á æfingarnar til þess að það væri
hægt að halda þær. En mér finnst nú
þetta alveg öfugt. Mér finnst það vanti
karlmenn en ekki stúlkur. Það mæta
ekki einu sinni nógu margir piltar til
að dansa við stúlkurnar af skólanum,
hvað þá heldur utan skóla, og ef það
gengur þannig eftirleiðis þá finnst mér
að það sé okkur til mestu skammar að

1913

✔ Farþegaskipið Titanic ferst. Meira en 1.500
drukkna

✔ Skáldsagan Tarzan apabróðir eftir
Bandaríkjamanninn Edgar Rice Burroughs
kemur út

✔ Carl Gustav Jung gefur út Sálarfræði
undirmeðvitundarinnar
halda dansæfingunum áfram þar sem
af sjötíu piltum geta ekki mætt nógu
margir til þess að stúlkurnar af skólanum þurfi ekki að „marchera“ hver með
annarri og dansa hver við aðra vegna
þess að það vantar pilta til að dansa
við.
Herkules
Viljinn, 22. nóvember 1913

1914
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Uppþot í Verzlunarskólanum
Í

nóvember árið 1913 komu
fimm skólapiltar úr Verzlunarskólanum saman og réðu ráðum
sínum. Þótti þeim sem traðkað hefði
verið á rétti þeirra og þeim ekki
sýnd nægileg virðing. Reiði þeirra
beindist að skólastjóra Verzlunarskólans. Áður en mánuðurinn var
úti höfðu nemendurnir fimm sett
saman kæru á hendur skólastjóranum, Ólafi G. Eyjólfssyni, og fengið
56 nemendur til að skrifa undir. Í
kærunni voru talin upp þrjú kæruatriði og þess krafist að skólanefndin ræki skólastjóra frá starfi sínu
þegar í stað. Alls voru 87 nemendur
í skólanum þetta skólaár og því
höfðu drengirnir augljóslega meirihluta nemenda á bak við sig. 0

Skólastjóri segi af sér þegar í stað
Háttvirta skólanefnd!
Vér undirritaðir nemendur úr miðdeild og efstu deild Verzlunarskóla Íslands, tilkynnum yður hér með, að vér höfum
nú í dag sent skólastjóra Ólafi G. Eyjólfssyni skjal, þar sem vér krefjumst þess, að hann láti nú þegar af kennslu- og
skólastjórastarfa við nefndan skóla.
Ástæður fyrir þessari kröfu vorri eru þær, sem nú skal greina:
1. Frámunalega illa rækt kennsla, sem einkum kemur fram í því, að nefndur Ó.G.E. eyðir miklu af kennslustundum í bóka-,
bréfa- og blaðalestur, og einnig málæði, sem ekki kemur kennslunni minnstu vitund við.
2. Ósæmilegt og alveg óþolandi orðbragð við nemendur í kennslustundum, og þykir oss ekki sæma að tilfæra það hér.
3. Miklar og iðulegar tóbaksreykingar í kennslustundum, sem koma svo bert í bága við allar heilbrigðisreglur, að vér getum ekki
unað því.
Með því að vér álítum að maður sá, sem þannig hefir hegðað sér gagnvart nemendum sínum, og fengið hefir frá
meirihluta nemenda sinna kröfu um að láta af starfi sínu, geti ekki haldið því áfram, þá tilkynnum vér yður hér með,
að vér upp frá þessum degi komum ekki í kennslustundir til áðurnefnds skólastjóra Ó.G.E., né tökum til greina skipanir hans sem lúta að stjórn nefnds skóla.
Af fyrrnefndum ástæðum krefjumst vér þess, að þér veitið skólastjóra Ó.G.E. lausn frá stöðu sinni við nefndan
skóla þegar í stað, og sjáið oss fyrir sæmilegri kennslu í þeim námsgreinum, sem hann hefir hingað til kennt.

Skólanefnd tekur málið til meðferðar

S

kólanefnd var kvödd til fundar
30. nóvember og ræddi kæru
nemenda á hendur skólastjóra.
Nefndin var á einu máli um að krafan
um brottrekstur skólastjóra næði
engri átt enda hefði réttmæti hennar
ekki verið kannað. Einnig taldi nefndin neitun nemenda um að sitja í
kennslustundum hjá skólastjóra og að
hlýða fyrirmælum hans vera slíka
ósvífni og móðgun við skólastjóra að
þetta væri út af fyrir sig næg ástæða til
brottvísunar allra þessara nemenda.
Ástæða væri þó til að virða „framhleypni og heimsku æskunnar“ nokkuð til vorkunnar og var formanni
skólanefndar því falið að fara í skólann og ræða við nemendur. Fram
kom á fundinum að skólastjóri játaði
að hafa komið reykjandi vindil í
kennslustund og lokið við vindilinn
en aldrei kveikt sér þar í nýjum
vindli. Skólastjóri hét skólanefnd því
að þetta skyldi ekki endurtaka sig.
Skólanefnd fjallaði aftur um málið 1.
desember og hafði nefndarformaðurinn, Jón Ólafsson, þá rætt við nemendur og kennara. Hinir síðarnefndu lýstu
því yfir hver fyrir sig í áheyrn Jóns að
þeir mundu allir hætta kennslu ef
skólastjóri léti af henni undir þessum
kringumstæðum eins og hann hafði
boðist til. Síðan var haldið á fund nemenda en upplýst var á fundi kennara og
skólanefndarformanns að forsprakkar
þeirra væru fimm, Ari K. Eyjólfsson,
Jón Ívarsson, Jón Jónsson úr Bolungarvík, Ólafur Guðmundsson og Sigfús
Guðmundsson.
Á fundinum með nemendum ræddi
skólanefndarformaður fyrst um störf
Ólafs skólastjóra, sem hefðu gefist skólanum vel, og síðan um þá ósvífni nemenda að heimta brottrekstur hans þegar
í stað og kvaðst vænta þess að þeir sæju
sig um hönd við rólega íhugun. Jón
Ólafsson gat þess að skólastjóri hefði
heitið því að reykja ekki oftar í
kennslustundum.

Ágúst H. Bjarnason tók síðan til máls
og skýrði viðhorf kennara en áður en
hann fékk orðið varð Jón Ólafsson að
þagga niður í Jóni Bolvíkingi sem hafði
staðið upp og kallað: „Okkur varðar
ekkert um kennarana; við viljum aðeins
eiga tal við skólastjórnina.“ Jón lýsti því
yfir, eftir að Ágúst H. Bjarnason hafði
lokið máli sínu, að enginn af kærendum mundi sitja í kennslustundum
meðan á rannsókn stæði og tók Ari
undir þau orð.
Jón skólanefndarformaður greindi
þeim þá frá því að þeir hlytu að teljast
hafa sagt sig úr skóla ef þeir neituðu að
hlýða. Hann gaf síðan öllum nemendum leyfi til næsta morguns og skyldu
þeir nota leyfið til að íhuga sinn gang.
Hófu forsprakkar nemenda þá óhljóð
og ærsl en Jón Ólafsson skipaði þeim
út úr húsinu og greip í öxl eins þeirra
og teymdi hann út.
Næsta dag átti skólanefndin síðan
fund með forsprökkunum og kom þá í
ljós að annað kæruatriðið var blásið
upp, orðbragð skólastjóra, þriðja kæruatriðisins getur aldrei í fundargerðum.
Forsprakkarnir báru að skólastjóri hefði
sagt nemendur vera verri en þorska,
þeir væru eins og freðnir ýsuhausar.
Skólanefnd uppgötvaði að skólastjóri
hafði látið svipuð ummæli falla við tvo
nemendur sem teknir höfðu verið upp í
sama reikningsdæminu þrjár kennslustundir í röð og staðið á gati í öll skiptin. „Þetta er verra en að rífa þorskhausa, það er eins og að fást við freðna
ýsuhausa.“ Dæmin voru heldur létt að
sögn tilkvaddra nemenda. Þennan dag
bárust skólastjóra stuðningsyfirlýsingar
frá tugum eldri nemenda og héldu þær
áfram að berast næstu daga. 0

1913

Jón Ívarsson var einn af forsprökkum uppreisnarinnar. Jón var góður námsmaður og fékk
afburðaeinkunnir á burtfararprófi árið 1916.
Hann var þá orðinn 25 ára gamall. Síðar varð
hann meðal annars kaupfélagsstjóri, alþingismaður utanflokka og framkvæmdastjóri
Áburðarsölu ríkisins og Grænmetissölu ríksins.
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Róstusamir dagar
Ó

2. Forsprökkunum 5 væri heimilt að
sitja í tímum og leysa úr skriflegum verkefnum í tímum skólastjóra,
en hvort hann vildi veita þeim sérstaklega nokkra tilsögn, skyldi
hann ráða sjálfur. Þó vildi nefndin
helst óska þess, að Jón Bolvíkingur
sækti ekki tíma hjá skólastjóra
heldur aflaði sér á sinn kostnað
kennslu í þeim námsgreinum utan
skólans. Sama væri hinum forsprökkunum heimilt að gera ef þeir
óskuðu þess heldur. Að öðru leyti
skyldu þeir taka þátt í kennslunni
eins og aðrir nemendur.
3. Allir nemendur, sem í uppþotinu
höfðu tekið þátt, skyldu þegar eiga
afturkvæmt í skólann, eins og ekkert hefði í skorist. Þeir sem samkvæmt þessu hurfu aftur að náminu skyldu allir koma í skólann
næsta dag.
4. Skuldbindingarskjal um samtök
þessi, sem forsprakkarnir hefðu látið hina undirskrifa, skyldu þeir afhenda umsjónarmanni fræðslumála
og skyldi hann brenna það og samtökin þar með vera að öllu rofin.
5. Umsjónarmennska skyldi tekin af
þeim nemendum sem þátt höfðu
tekið í uppþotinu.

ánægja nemenda með Ólaf
skólastjóra spurðist hratt út og
varð að blaðamáli. Bæði Morgunblaðið og Ísafold birtu yfirlýsingar
frá báðum málsaðilum og greindu í
smáatriðum frá málinu sem varð
fljótlega á hvers manns vörum. Í
daglegu tali var vísað til þess sem
Uppþotsins í Verzlunarskólanum. Sumum þótti sem verið væri að gera úlfalda úr mýflugu. Þannig segir í dagblaðinu Ísafold 6. desember 1913:
„Kærurnar á hendur skólastjóra eru
svo veigalitlar, að þessi mikla styrjöld
út úr þeim, er ærið brosleg.“
Arkað í stjórnarráðið
Og deilurnar héldu áfram. Þeir nemendur sem höfðu skrifað undir kæruskjalið neituðu að mæta í skóla fyrr en
niðurstaða fengist. Þess í stað örkuðu
þeir upp í stjórnarráð og kröfðust þess
að styrkur landssjóðs til skólans yrði
ekki útborgaður þar sem skólinn stæði
auður og nemendalaus, sem reyndar
var ekki allskostar satt þar sem hluti
nemenda mætti í skólann í þessari
viku. Næstu dagar einkenndust af
frekari fundahöldum og blaðaskrifum.
Þó fór svo að lokum að nemendur
töpuðu allri þeirri samúð sem þeir
höfðu ef til vill áunnið sér meðal bæjarbúa. Ástæðu þess má rekja til atburðar sem átti sér stað föstudagskvöldið 5. desember.
Líkamsárás hótað
Fjörutíu nemendur fóru undir forystu
Sigfúsar Guðmundssonar – hann var
einn af forsprökkum kærunnar en
þekktari fyrir það að vera sonur landlæknis – heim til Geirs Zoëga sem útskrifast hafði úr skólanum árið áður.
Geir bjó enn í foreldrahúsum og hafði
skrifað undir opinbera stuðningsyfirlýsingu við Ólaf. Heima hjá Geir
dvaldi skólapiltur úr Verzlunarskólanum sem ekki hafði viljað skrifa undir
kæruna gegn Ólafi. Segir í skýrslu
skólanefndar að pilturinn hafi legið

Geir Zoëga, sem útskrifast hafði úr skólanum árið
áður, skaut skjólshúsi yfir piltinn sem ekki vildi
skrifa undir kæruna gegn Ólafi.

Sigfús Guðmundsson var einn af fimmmenningunum sem stóðu fyrir uppreisninni. Hann var sonur Guðmundar Björnsonar landlæknis og var landlæknir fljótlega dreginn inn í deilurnar.

rúmfastur um tíma og ekki tekið beinan þátt í deilunum.
Hvað sem því leið brutust Sigfús og
félagar hans inn í herbergið þar sem
drengurinn lá, helltu yfir hann
skömmum og ætluðu að ráðast á hann
og misþyrma honum. Áður en til átaka
kom skarst heimilisfólk í leikinn og
rak nemendur á brott. Jón Ólafsson
frétti strax af þessu og fór heim til
Guðmundar Björnsonar, landlæknis,
föður Sigfúsar. Gerði Jón Guðmundi
ljóst að ef Sigfús og hinir forsprakkarnir færu ekki tafarlaust og bæðu
piltinn fyrirgefningar og færðu sér
þegar það sama kvöld skriflega viðurkenningu fyrir að þeir hefðu gert það,
myndi hann kæra þá fyrir lögreglustjóra og heimta að þeir yrðu teknir
fastir. Seinna um kvöldið komu sökudólgarnir heim til Jóns og færðu honum umrædda viðurkenningu.
Framtíð skólapiltanna í hættu
Ljóst má vera að forsprakkarnir fimm
stefndu framtíð sinni í hættu með öllu
þessu uppþoti. Skólanefndin hótaði að
reka þá úr skóla ef þeir mættu ekki í
kennslustundir á ný og létu málið niður falla. Ísafold skrifaði 6. desember:
„Eins og þetta uppþot er í pott búið og
framkvæmt, er það eigi þann veg, að
aflað geti nemendum samúðar. ... Von-
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andi átta nemendur Verzlunarskólans
sig á þessu og fara eigi að umturna
framtíðaráformum sínum öllum og
tefla sér í allskonar óvissu með því að
útiloka sig frá Verzlunarskólanum,
með eintómri flasfengni.“ Morgunblaðið
óttaðist einnig um framtíð nemenda
og skrifaði tveimur dögum síðar: „Mál
þetta mælist hálf illa fyrir hér í bænum
– sem vonlegt er – og er hætt við, að
forustumenn nemendanna munu
verða þess varir, er þeir síðar meir
sækja um stöður við verslanir hér
landi.“

Skólanefndin afhenti umsjónarmanni fræðslumála skilmálana og hélt
hann á fund nemenda með þá í
farteskinu. Nemendur gengu allir að
skilmálunum og hófst kennsla með
eðlilegum hætti næsta dag, 8. desember. Foringjar nemenda útskrifuðust á
næstu árum, fjórir vorið 1914 og einn
vorið 1916. 0

Friðsamleg lausn
Eftir að nemendur höfðu blandað
stjórnarráðinu í málið bauð það milligöngu umsjónarmanns kennslumála
sem ræddi við skólanefnd. Hún hélt
síðan fund 6. desember og samþykkti
þar eftirfarandi skilyrði fyrir því að
þeir nemendur, sem þátt höfðu tekið í
uppþotinu, mættu setjast aftur í skólann:
1. Skólastjóri héldi áfram stjórn
skólans eins og hingað til og yrðu
allir nemendur skilyrðislaust að
sýna skólastjóra og kennurum
hlýðni og virðingu; hvað sem út
af því bæri varðaði tafarlaust
brottrekstri.

1914

Samúðarskeyti
Tvö opinber samúðarskeyti bárust
Ólafi G. Eyjólfssyni, skólastjóra, í
byrjun janúar 1914 vegna uppþotsins. Annað skeytið barst frá Kaupmannahöfn frá tveimur fyrrverandi
nemendum og var svohljóðandi:
„Innileg samúðarkveðja. Kær þökk
fyrir ágæta kennslu og framkomu frá
skólaárunum.“
Hitt skeytið var sent frá Ísafirði á
aðfangadag og undirskrifað af sextán
fyrrverandi nemendum Verzlunarskólans sem búsettir voru víðs vegar
á Vestfjörðum. Skeytið hljóðar svo:
„Um leið og við undirritaðir fyrrum
nemendur Verzlunarskólans, óskum
yður og fjölskyldu yðar gleðilegra
jóla og hamingju á komandi ári, viljum við, út af uppþoti því, er varð í
Verzlunarskólanum fyrir skemmstu
af hálfu nemenda, ekki láta hjá líða,
að votta yður alúðarþakkir fyrir vel
unnið starf við skólann, og lýsa fullu
trausti á yður sem kennara og skólastjóra Verzlunarskólans. – Mætti
skólinn sem lengst njóta yðar.“
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Málverk af Ólafi G. Eyjólfssyni eftir Halldór Pétursson frá árinu 1953.

Skólastjóri
lætur af störfum
Ólafur G. Eyjólfsson, skólastjóri, sagði starfi sínu lausu
rúmlega ári eftir uppþotið í skólanum. Í ræðu sem hann
hélt við skólaslit vorið 1915 kemur glögglega fram að
uppþotið hefur haft áhrif á þá ákvörðun hans. Hann segir
að sig greini í mörgu á við skoðanir yngri manna: „Jafnframt finn ég, að nýir menn, samfara nýjum skoðunum,
eru að vaxa upp í landinu, og mér er því fyllilega ljóst, að
þær skoðanir og þeir menn eiga að fá að skína þjóðinni til
þrifa og blessunar, ekki síst á meðal verslunarstéttarinnar.“
Þá segist Ólafur undrast það mjög að yngri kynslóðin skuli
ekki hlýða yfirboðurum sínum og treysta á reynslu hennar
og visku. 0

ÞEIR SÖGÐU ÞETTA

Heiftarhugur nemenda
allsendis ósæmandi

Sýnið yfirboðurunum
auðsveipni og hlýðni

Nemendur standa einir
að uppþotinu

Krafa kærenda um brottrekstur skólastjóra er ekki
samkvæm þeim anda sem á að ríkja í skólanum.
Nemendum hefur verið sagt það við hverja skólauppsögn og við hverja skólasetningu, að nemendur
ættu jafnan að leita til skólastjórnarinnar ef þeir
vildu fá lagfæringar á einhverju sem þætti miður
fara. En þegar kærendur kærðu sig ekkert um að fá
lagfæringu á því er þeim þótti miður fara, heldur
heimtuðu burtrekstur skilyrðislaust, þá lýstu þeir
með því persónulegri óvild og heiftarhug, sem er
allsendis ósæmandi. Þeim mundi þykja hart ef hver
nemandi sem eitthvað væri aðfinnsluvert við, væri
þegjandi og rannsóknarlaust rekinn úr skólanum.

Var mér sem barni og ungling kennt að hlýða yfirboðurum mínum, og hvorki að standa uppi í hári
þeirra, eða reyna til að knésetja þá, heldur trúa því,
að þeir vildu mér allt hið besta, þó stundum mætti
ég hörðu, að því er mér virtist þá. Þessi skoðun er
orðin svo rótföst hjá mér, að ég trúi því ekki, að
nokkur sá maður, sem ekki kann að hlýða, geti
nokkurn tíma lært að stjórna, en á því ríður landi
okkar hvað mest. Það er því innileg ósk mín og
von, að nemendur þessa skóla ávallt hafi það hugfast, að með því að sýna kennurum sínum og yfirboðurum auðsveipni og hlýðni, vinna þeir landi
okkar, skóla okkar og sjálfum sér ómetanlegt gagn,
og jafnframt er það ósk mín og von, að kennarar og
yfirboðarar þessa skóla aldrei láti líðast óhlýðni eða
agaleysi við skólann.

Sökum þess að kvisast hefir hér um bæinn, að nemendur Verzlunarskólans séu ekki einir um samtökin
gegn Ólafi G. Eyjólfssyni, þá lýsum vér því hér með
yfir, að enginn utan nemendanna hefir átt nokkurn
minnsta þátt í nefndum samtökum.

Jón Ólafsson, formaður skólanefndar

F.h. allra þátttakenda.
1. des. 1913
Ólafur Guðmundsson, Jón Ívarsson,
Sigfús Guðmundsson og Jón Jónsson
Morgunblaðið, 2. desember 1913

Ólafur G. Eyjólfsson, skólastjóri
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Deilur um fánamálið
Þ

riðjudaginn 24. mars 1914
birtist eftirfarandi tilkynning í
Morgunblaðinu undir fyrirsögninni „Nemendur Verzlunarskólans
senda áskorun til alþingis“:
Nemendur Verzlunarskólans hafa
með sér félag, er þeir nefna „Málfundafélag Verzlunarskóla Íslands“. Síðastliðinn laugardag var
fundur haldinn í félagi þessu, og
þar rætt um fánamálið. Umræður
voru fjörugar mjög og var loks í
fundarlok samþykkt í einu hljóði
svolátandi áskorun til alþingis:
„Málfundafélag Verzlunarskóla
Íslands skorar á þing og stjórn, að
berjast fyrir því að lögleiddur
verði sem allra fyrst siglinga- og
verslunarfáni fyrir Ísland, og er
algerlega mótfallið öllum breytingum frá þeirri gerð, sem nú er á
fánanum.“
Grein þessi vakti töluverða athygli
enda fánamálið eitt helsta hitamálið í

samfélaginu. Erlendur Ó Pétursson
sem var umsjónarmaður eða inspektor
efri deildar þennan vetur hafði sent
greinina til blaðsins upp á sitt eindæmi. Ekki voru allir nemendur sammála honum og því var sem sprengju
hefði verið kastað inn á vígvöll þar
sem allt logaði í deilum.
Hrottalega orðuð grein og
ósæmileg hegðun
Reynt hafði verið að ræða málið á
fundum Málfundafélagsins en gengið
treglega sökum skrílsláta. „Á tveim síðustu fundum hefir verið rætt um fánann að nokkru. Maður hefði getað búist við að nemendur vildu vera viðstaddir þær umræður. En hvað skeður? Á fyrri fundinum lenti allt í
rugli og ryskingum, svo
menn fóru margir
burtu af honum
þegar þeim
virtist

ann enda væri orðspor hans veikt fyrir
eftir uppþotið fyrr um veturinn. Í
blaðinu segir: „Oss þykir leitt, að nemendur Verzlunarskólans á ný skuli hafa
vakið athygli á sér, sér sjálfum fremur
til minkunar en hitt. Oss öllum er enn
í minni framhleypni sumra þeirra gegn
skólastjóra í vetur. Og vissulega hefði
verið betra fyrir þá sjálfa ef þeir
hefðu, eins og vér réðum þeim
til, er þeir báðu oss birta
„leiðréttinguna“, reynt
að jafna þetta sín á
milli, í stað
þess að
gera

Bláhvíti fáninn
Bláhvíta fánann bestan mun eg telja,
hann til vegs og valda ætti að hefja,
hver sannur Íslandsvinur mun hann kjósa
hver sá er stefnu hefir nógu ljósa.
Bláhvíti fáninn blakti á Íslands stöngum,
bláhvíta fánann beri Ísland löngum,
bláhvíta fánann beri Íslands vinir,
þeir mega ráða hvað þeir gera hinir.
Svipt’ eigi Ísland rétti sínum vinur,
með því að vilja’ ei danskan fána niður.
Gættu að högum þeirrar gömlu móður,
það er þín skylda að sjá um hennar gróður.

Cobbi
Viljinn, 21. mars 1914

Spurning dagsins!
Ef þú ættir þess kost að bjóða stúlku
heim sem þú hefðir augastað á. Hvað
myndir þú helst vilja bjóða henni upp á?
Drengur í efri deild: Ég myndi hlaupa
ofaní búðir og kaupa vínber, epli,
átsúkkulaði, sígarettur. D.Ó.M.
(Dom) og margt margt fleira, já, og
svo líka tertu hjá Bruun.
Hvað gerist svo næst?
Drengur í efri deild: Ég myndi bjóða
henni að koma til mín klukkan sjö
á annan dag jóla. Ég myndi punta
mig í allt það besta sem ég á í eigu
minni. Því næst myndi ég setja allt
í röð og reglu í herberginu. Á lítið
borð við legubekkinn myndi ég
setja vínberin og eplin í skálar og
Domflöskuna hjá þessu öllu,
einnig tvö snapsglös. En tertan
kæmist ekki fyrir svo að ég léti
hana á stól hjá hurðinni.

fyrirsjáanlegt að
ekki ynnist
tími til rólegra
umræðna um
málið. Á síðari
fundinum voru svo
fáir mættir að ekki þótti
viðlit að bera tillögu
flutningsmannsins undir atkvæði og dróst því enn.
En maður hefði getað vænst
þess að þeir fáu sem komu á
fundinn hegðuðu sér svo sæmilega
að hægt væri að ræða um málið með
alvöru og umhugsun. En reyndin
verður sú að margir af þessum fáu
gera sér það til ósóma að hafa í
frammi mas og málæði og allskonar
barnalæti að ekki var nokkurt viðlit að
ræða málið svo sem vert hefði verið.“
Þrátt fyrir að málið hafi ekki verið
rætt af yfirvegun og fundirnir á endanum leyst upp í ólátum og stjórnleysi
taldi Erlendur sig engu að síður hafa
umboð til að birta tillöguna sem
áskorun nemenda til Alþingis. Um
þetta voru andstæðingar Erlends
ósammála. Þeir töldu rétt að almenningur fengi að vita hið sanna í málinu
og fóru á fund ritstjóra Morgunblaðsins
með „leiðréttingu“ sem þeir vildu fá
birta. Hann hafnaði birtingu á þeirri
forsendu að hún væri „mjög hrottalega“ orðuð. Fengu nemendurnir leiðréttinguna þá birta í blaðinu Vísir og
var hún undirskrifuð af stjórn Málfundafélagsins.
Slæmt orðspor
Morgunblaðið taldi enn fremur að þetta
mál allt myndi einkum hafa þær afleiðingar að koma slæmu orði á skól-
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tilraun
til að
ófrægja einn
félaga sinna.“
Nemendur
virðast margir

hverjir hafa verið óánægðir með að
erjur þeirra skyldu vera orðnar að
blaðamáli. Jón Ívarsson sem var einn
af forsprökkum „uppþotsins“ skrifaði
grein í Viljann til að mótmæla framferði Erlends sem hann segir að „kasti
ekki neinu ljósi yfir“ uppþotsmálið
sem enn væri bæjarbúum í
fersku minni.
Erlendur sjálfur skrifaði
„leiðréttingu“ sem hann fékk
birta í Morgunblaðinu 29. mars þar
sem hann gerði grein fyrir máli sínu
og sagði að hann hefði tekið það skýrt
fram á fundi Málfundafélagsins að
hann ætlaði sér að koma tillögunni
„fyrir almennings sjónir og á „hærri
staði““ og bætti svo við: „Enda
sér hver heilvita maður, að slík
tillaga eða áskorun gat ekki
verið samþykkt í öðrum tilgangi.“ Hvort sem þetta var
rétt hjá Erlendi eða ekki,
lýsir þetta deilumál
nemenda ágætlega
þeim anda ófriðar
sem ríkti í skólanum þennan
vetur. 0

Í nóvember 1913 samþykkti Kristján X konungur,
eftir miklar deilur milli Íslendinga
og danskra stjórnvalda, að bláhvíti fáninn skyldi vera löggildur fáni fyrir Ísland.
Eftir þessa samþykkt mátti draga fánann að
húni hvarvetna á Íslandi og íslensk skip máttu sigla
undir honum í eigin landhelgi.

Ný markaðstækifæri
Dóttir stórauðugs kolakaupmanns í New-York var mjög glöð í bragði þegar hún
kom heim úr sunnudagaskólanum.
„Hvað heyrðirðu fallegt í skólanum í dag, barnið mitt?“ sagði faðir hennar.
„Það var svo fjarska gaman að því sem kennarinn sagði. Hann sagði okkur svo mikið um helvíti, þar sem allir vantrúarmenn eru í logandi eldi og bálið væri svo stórt að
það væri stærra en þótt öll hús í New-York brynnu í einu, – og veistu hvað svo mér
datt í hug – pabbi? Ég var að hugsa um hvort ekki væri hægt að fá ljóta-karlinn til að
kaupa af þér firn af kolum.“
Viljinn, 22. nóvember 1913

1914
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Aðsópsmikill nemandi
Erlendur Ó. Pétursson forstjóri

E

hringjara á sinni könnu. Erlendur var
skipaður hringjari veturinn 1913–1914
og hafði hann þá það hlutverk að
hringja inn í tíma.

rlendur Ó. Pétursson, forstjóri
Sameinaða gufuskipafélagsins,
var nemandi við Verzlunarskólann á árunum 1912–1914. Hann
kemur við sögu hér á opnunni þar
sem greint er frá því þegar hann
sendi upp á sitt eindæmi áskorun í
nafni nemenda Verzlunarskólans til
alþingismanna um að taka upp bláhvíta fánann.

Snemma beygist krókurinn
Erlendur var fæddur í Reykjavík 20.
maí 1893 og ólst upp í Vesturbænum.
Eftir barnaskólapróf fór hann að vinna
fyrir sér sem búðardrengur og starfaði
við það í rúm fimm ár. Tvítugur að
aldri settist hann á skólabekk í Verzlunarskólanum og útskrifaðist með verslunarpróf tveimur árum síðar. Um Erlend voru skrifaðir tveir palladómar í
Viljann í mars 1914 og með þeim var
sköpuð sú hefð að skrifa palladóma um
nemendur skólans. Skólabróðir Erlends
segir um hann: „Hann var víst ekki
nema 5 ára, þegar hann byrjaði að
halda ræður og skipta sér af opinberum
málum, og hefur hann fengist við þau
síðan, allt fram á þennan dag, og eftir
því sem á honum er að heyra, er hann
ekkert í þann veginn að hætta afskiptum sínum af landsmálum, svo sem aðflutningsbanninu [á áfengi], kvenfrelsinu, fánamálinu og síðast en ekki síst
lauslætismálinu hans Ara.“
Víst er að Erlendur var samnemendum sínum minnisstæður, ekki aðeins
sökum fánamálsins, heldur einnig
vegna þess hve aðsópsmikill hann var í
félagslífinu. Hann var áberandi á fundum Málfundafélagsins, skrifaði greinar í
Viljann og stóð fyrir ýmsum skemmtunum meðal nemenda. Erlendur gegndi
stöðu inspektors eða umsjónarmanns
við skólann tvö ár í röð en venja var að
tilnefna inspektor bæði við neðri deild
og efri deild auk þess sem einn nemandi var skipaður inspektor yfir hinum
tveimur og hafði hann einnig starf

Súkkulaðidrykkja og skólaspjald
Veturinn 1913–1914 var helsta
skólaskemmtun nemenda
haldin á efri hæðinni í Iðnó
24. febrúar. Skemmtunin
hófst klukkan níu um kvöldið og var henni lýst með
skemmtilegum hætti í Viljanum: „Eftir að menn höfðu
drukkið súkkulaði, og horft
dálitla stund í tóma bollana, og
fengið svo aftur í þá, þá heyrðist „gling-gling-gling“ og upp
stóð Erl. Ól. Pétursson, formaður
skemmtinefndarinnar ... og sagðist
hafa orðið. Síðan byrjaði hann einhvern veginn á þessa leið: „Það gleður
mig að sjá þennan fríða meyja og
svanna hóp (benti á sig), sem nú í
kvöld hefir komið saman til þess að
skemmta sér og borða vel (strauk magann). Og ég vona að þið kæru systkini
gerið ykkur að góðu, það sem ég hefi til
að bjóða uppá, svosem: súkkulaði,
kaffi, tertur, kleinur ofl. ofl.“ Síðan hélt
hann áfram og sagðist aðallega ætla að
tala fyrir minni Íslands, en það snérist
allt um „pólitík“.“
Tilraunadýr í skólastofunni
Árið 1942 birtist viðtal við Erlend í
Verzlunarskólablaðinu. Þar segir hann
meðal annars: „Þegar ég kom í Verzlunarskólann árið 1912, var hann nýfluttur í húsið á Vesturgötu 10. Nemendur skólans höfðu þá aldrei verið
fleiri, þeir voru um 150. Með svo
mörgum nemendum var afar þröngt í
þessum húsakynnum skólans. Kennarastofan var t.d. smá kompa uppi á
lofti. Það versta var þó, að hús þetta
var afar kalt, sérstaklega í norðanátt.
Hitun skólans var með því móti, að

Erlendur sat í stjórn íþróttafélagsins KR í 43 ár. Hér sést hann ásamt knattspyrnuflokki félagsins í byrjun
fjórða áratugarins.

1913

Raunar má eigna Erlendi heiðurinn af
því að breytt var um nafn á félaginu.
„Hann var þeirrar skoðunar að orðið
fótbolti væri bjöguð danska og vildi
hann að hið sanníslenska orð knattspyrna yrði notað í staðinn.“ Þarna
er Verzlingurinn Erlendur samur
við sig en í skólanum var hann
þekktur fyrir að vera einlægur
baráttumaður gegn öllum
dönskum áhrifum. Hann sat í
stjórn KR í 43 ár og var um
tíma formaður félagsins. Sagt
var um Erlend að hann væri
giftur KR en konu eignaðist
hann aldrei. Erlendur hlúði ekki
einungis að íþróttastarfi félagsins
heldur stóð einnig fyrir revíuskemmtunum og ýmsum öðrum
uppákomum og kom reynsla hans
frá Verzlunarskólaárunum þá að góðum notum.

Erlendur Ó. Pétursson stundaði nám í Verzlunarskólanum á árunum 1912–1914. Hann lét mikið
að sér kveða í félagslífi skólans, skipulagði skemmtanir, talaði á málfundum og skrifaði í Viljann.

lofthita var dælt í stofurnar. Var þetta
nýtt hér og verð ég að segja, að það
reyndist ekki vel, því að oft var ólag á
þessu nýja „apparati“ og stundum kom
jafnvel kalt loft inn, í staðinn fyrir
heitt! En það var auðvitað ekki daglegur viðburður. Við vorum eiginlega
nokkurs konar „tilraunadýr“ með
þessa nýju hitun.“
Fimleikaæfingar skólapilta
„Þótt hinn ytri aðbúnaður væri ekki
betri en að framan er lýst, þá var hinn
andlegi aðbúnaður miklu betri, því í
kennaraliði skólans voru margir ágætir
kennarar, hver á sínu sviði. Ræktu flestir starf sitt ágætlega og höfðu mikinn
áhuga á því, að skólaveran kæmi nemendum að sem bestum notum, enda
var samband kennara og nemenda yfirleitt ágætt. ... Á fyrsta ári mínu í skólanum kom það brátt í ljós, að meðal
nemenda var allmikill íþróttaáhugi.
Tókum við þá að okkur nokkrir menn
að semja við Í.R., um að fá hjá þeim
fimleikaæfingar, sem sérstök deild í félaginu. Tókst þetta, og var kennari okkar hinn ágæti fimleikakennari Björn
Jakobsson. Við vorum um 30–40, sem
sóttum þessar æfingar, tvisvar í viku.
Hélst þetta að minnsta kosti þau ár,
sem ég var í skólanum. Var þetta hin
besta hressing fyrir okkur.“

Snjóboltastríð í frímínútum
Erlendur kunni vel að meta félagsskap
góðra manna. Þegar hann tæplega
fimmtugur að aldri leit um öxl til skólaáranna, var það einkum félagsskapurinn og vináttan við aðra nemendur sem
stóð upp úr. Daglegt líf í skólanum var
honum einnig minnisstætt. Frímínútum lýsir hann svo: „Leikvöllurinn í „frímínútum“ var enginn nema gatan. Ef
vont var veður, urðu allir að híma inni í
þröngum gangi hússins. Það var óneitanlega þröngt, þegar hálft annað
hundrað ungra stúlkna og pilta var
hrúgað þarna saman. Samt kvartaði
enginn og flestum líkaði vel „þægileg“
þrengsli, ekki síður en nú á dögum.
Þegar veður var gott og snjór á jörðu,
var mikið um snjóbolta-stríð. Fóru þá
stundum vegfarendur ekki varhluta af
því. Ég held, að Vesturbæingum hafi
ekki verið neitt vel við þetta „hættusvæði“. Smá „prakkarastrik“ skeðu auðvitað öðru hvoru, en þau eru mér nú úr
minni liðin. ... Frá þessum skólaárum
mínum á ég margar ánægjustundir, því
að félagsskapur góðra félaga er sólargeisli, sem vermir lengi.“ 0

Giftur KR
Erlendur lét ekki staðar numið við fimleikaæfingar skólapilta. Hann var mikill
áhugamaður um íþróttir almennt og var
á skólaárum sínum einn aðalmaðurinn
í Fótboltafélagi Reykjavíkur sem síðar
varð Knattspyrnufélag Reykjavíkur, KR.

1914

1913
✔ Eldgos í Heklu
✔ Danskir hermenn taka bláhvíta fánann af
✔
✔
✔
✔

íslenskum verslunarmanni í Reykjavíkurhöfn
Morgunblaðið hefur göngu sína. Fyrstu
íslensku fréttamyndirnar birtast í blaðinu
Victoriano Huerta hershöfðingi tekur sér
alræðisvald í Mexíkó
Georg I Grikkjakonungur myrtur í
Þessalóníku. Miklar róstur á Balkanskaga
Þýska þingið samþykkir að fjölga í
hernum úr 653 þús. í 863 þús. menn
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Afhjúpun skólaspjaldsins
F

immtudaginn 19. febrúar 1914
gáfu nemendur efri deildar
skólanum spjald með andlitsmyndum af sjálfum sér og kennurum sínum. Spjald þetta var í daglegu tali nefnt skólaspjaldið og fékk
heiðurssess á kennarastofu skólans.
Afhendingin fór þannig fram að
kennarar og nemendur söfnuðust
fyrir á kennarastofunni og fyrir utan
hana. Spjaldið var hjúpað hvítu
klæði þar til það var formlega afhjúpað. Við athöfnina hélt Erlendur
Ó. Pétursson ræðu fyrir hönd útskriftarárgangsins og Ólafur G. Eyjólfsson þakkaði fyrir gjöfina fyrir
hönd skólans. 0

Dansmennt
Dansherrann við dömuna sem hann er
að dansa við:
„Ég dansa alltaf á tánum.“
Hún:
„En því miður ekki alltaf á yðar eigin.“
Viljinn, 3. febrúar 1917

Umdeildir palladómar
Veturinn 1913–1914 einkenndist af
illindum milli nemenda og milli þeirra
og yfirvalda skólans. Uppþotið í nóvember 1913 fékk fljótt á sig nafnbótina
„skólaumbæturnar“ og virðast nemendur lítið hafa skammast sín fyrir það mál
enda féll það vel að þeim ófriðaranda
sem ríkti í skólanum þennan vetur. Á
fundum Málfundafélagsins hreyttu
menn ónotum hver í annan og stór
hluti Viljans var lagður undir greinar
sem höfðu það helst að markmiði að
hæða og niðurlægja aðra nemendur.
Greinar þessar gengu fyrst undir nafninu „Palladómar“ en fengu fljótlega á
sig ýmis önnur nöfn eins og „Þættir um
menn“ og „Fyrirmæli“.
Greinarnar voru yfirleitt skrifaðar
undir dulnefni og gaf það greinarhöfundum ákveðið svigrúm til þess að fara
frjálslega með sannleikann. Þær ollu

1914
✔ Eimskipafélag Íslands stofnað
✔ Sigurður Nordal ver doktorsritgerð við
✔
✔
✔
✔

Kaupmannahafnarháskóla
Bifreið notuð í fyrsta skipti til að aka
brúðhjónum til hjónavígslu í
Dómkirkjunni
Franz Ferdinand erkihertogi myrtur í
Sarajevo. Heimsstyrjöldin fyrri hefst
Þjóðverjum mistekst að ná París. Skotgrafir ná frá Norðursjó suður að Sviss
Panamaskurðurinn opnaður fyrir skipaumferð

þeim sem skrifað var um oft á tíðum
töluverðum sárindum. Einn nemandi
sem hafði mátt sæta óvæginni gagnrýni
segir um grein þá sem birst hafði í
blaðinu og haft hann sjálfan að aðalefni: „... hún er ekki stíluð á þann veg
að skemmta mönnum, heldur í þeim
tilgangi að mannskemma þann sem
hún er um.“
Yfirleitt var skrifað um stúlkur í
nemendahópnum af meiri nærgætni en
piltana og fegurð þeirra og gáfur tíundaðar. Reyndar fær ein stúlka mjög
harða útreið hjá ónefndum pilti í grein
sem fjallar einkum um athyglissýki og
meint lauslæti stúlkunnar. Þá vekur athygli að góð kunnátta í dönsku er talin
mönnum til lasta í palladómum og þeir
sakaðir um sleikjuhátt við danskt yfirvald fyrir vikið. Þegar ætlunin er að
draga fram kosti einstaklinga er oftar
en ekki vísað í Íslendingasögurnar og
ættir viðkomandi nemenda raktar til
ákveðinna persóna úr sögunum.
Þannig brýst þjóðerniskenndin
fram og varpar skemmtilegu ljósi
á þennan þátt í sjálfstæðisbaráttu
Íslendinga.
Deilur nemenda fóru ekki aðeins fram með orðum. Í frímínútum flugust menn á og á fundum
Málfundafélagsins stungu ákveðnir
einstaklingar óvini sína með títuprjónum. Skrílslætin virðast hafa
náð hámarki í aprílmánuði og var
ástandið þá orðið þannig að þeir
nemendur sem stóðu utan við deilurnar voru hættir að sækja fundi
félagsins. 0

1913

Títuprjónar og
ólykt á fundum
Það er engu líkara en margir af þeim er
á málfundum sitja hjá oss í skólanum,
hafi aldrei komið saman við siðaða
menn. Þetta finnst mér því einkennilegra, þegar ég hugsa um það að menn
þessir eru þó aldir upp meðal siðaðra og
heiðvirðra manna, eða það ímynda ég
mér.
Úr því þessir menn hafa ekki gaman
af að heyra hvernig umræður fara fram
á fundum, eða í fáum orðum sagt:
Hvernig fundirnir fara með það og það
málið, þá ættu þeir alls ekki að vera að
spilla fyrir öðrum, með því að glamra
svo hátt í salnum að ekki heyrist manns
mál og stinga fólk svo með títuprjónum
að það hljóði upp sem söngkonur séu
og þar að auki að sprengja kúlur í saln-

um svo fólk verði að flýja hann sökum
ólyktar o.s.frv. o.s.frv.
Það væri hverjum fundamanni sem
sækir fundi til þessara starfa, sæmra að
sitja heima og eta caramellur en að hafast slíkt að í fundarsalnum; það væri þá
ekki öðrum til köfnunar en honum
sjálfum og caramellunum.
Ég veit af einum skóla hér í bænum
sem hefir málfundafélag og kennararnir
sitja þar á fundum. Ég get hugsað mér
að kennurum vorum þætti ekkert
óskemmtilegt að sitja á fundum hjá oss
og eiga von á því á hverri stundu að
vera stungnir með títuprjónum, eða
kæfðir í ólykt. Ég tek þetta bara sem
dæmi.
Svo eru nú reykingarnar á fundum.
Það myndi hverjum ókunnugum sem
kæmi á fund til vor detta í hug að til
væri grein í lögum vorum er fyrirskipaði
að enginn mætti koma á fund öðruvísi
en reykjandi, í stað þess sem hún hljóðar um það hjá okkur að enginn megi
reykja á fundum.
Ég ætla svo ekki að orðlengja þetta
meira því ég býst við að ég hafi lítil áhrif
á þessa menn þegar þeir bara gelta
framan í þá menn sem tala um það á
fundum og annast um að halda skólanum upp úr skítnum og þá jafnvel stinga
þeir sem fastast með títuprjónum.
Hallgrímur Jónsson
Viljinn, 11. apríl 1914

1914
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Kotbóndi sest á skólabekk
S

æmundur Dúason var 25 ára
gamall „kotbóndi innst innan
úr afdal einum fyrir norðan
land“ sem settist á skólabekk í Verzlunarskólanum haustið 1914. Í fyrsta
bindi ævisögu sinnar, Einu sinni var,
segir hann svo frá: „Í Verzlunarskólanum komst ég í hóp ágætra félaga.
Ég vissi ekki til að bekkjarsystkini
mín væru ekki ævinlega reiðubúin
að greiða götu hvert annars. Hafi það
einhvern tíma átt við að kalla nemendur sem voru saman í bekk systkin, þá var það sannmæli um bekkjarsystkin mín báða veturna sem ég var
í skólanum. Öfund eða óheilbrigðan
námsmetnað áttu þau ekki til. Væri
einhver betur staddur en annar í einhverri námsgrein var alltaf sjálfsagt
að veita þeim sem hallara fæti stóð
þann stuðning sem hægt var.“
Oft var ég meira en lítið þreyttur
Sæmundur hafði aldrei setið á skólabekk áður og þurfti að leggja hart að
sér við námið: „Ég átti í vök að verjast
að fylgjast með í skólanum fyrst framan
af,“ segir hann og bætir við: „Þó að ég
væri búinn að lesa töluvert og bæri á
hitt og annað nokkuð skyn, var mér alveg ótiltækilegt að læra lexíur, skammtaðar til hvers dags. Ég hafði baksað við
að lesa þessa tilskildu fimmtíu kafla í
enskunámsbók Geirs Zoega. Það var
flausturslegur lærdómur og varla til
þess fallinn að vera undirstaða undir
frekara nám. Enda var það enskan sem
þreytti mig, ekki síst fyrst í stað. Þegar
við höfðum lokið við í skólanum kaflana sem eftir voru í bókinni og byrjuðum á sögunum fyrir aftan, kom það
fyrir að ég varð að leita í orðabók nærri
því að hverju einasta orði áður en ég
gæti þýtt söguna svo að viðunandi
væri. Ég þurfti meira að segja að leita
stundum að sama orðinu aftur og aftur.

Stundum gekk illa að láta orð það sem
ég hafði fundið í orðabókinni falla inn í
orðasamband sem því var ætlað. Það
gat orðið til stórrar tafar. Ég hafði ekki
vit á að skrifa glósur, vissi ekki
að þetta gerðu flestir. Af því
hlaust að ég þurfti alltaf að
fletta upp í orðabók á ný
ef ég gleymdi merkingu
enskra orða.
Ég var oft meira en
lítið þreyttur maður
þegar ég lagðist til
hvíldar á kvöldin eftir
að hafa lokið við að
læra lexíur morgundagsins. Það lagaðist
með tímanum. Eftir áramót var mér ekki erfitt að
fylgjast nokkurn veginn með í öllum
námsgreinum.“

eins ólíkir og kennarar geta orðið ólíkastir. Smári var hverjum manni meira
ljúfmenni, alltaf glaður í bragði. Oftast
hafði hann einhverja gamansemi á
reiðum höndum. Svo var
framkoma Smára við okkur
nemendur ótilsett og
jafningjaleg, að þar
hefði lítil breyting á
orðið, þó að hann
hefði verið einn af
okkur. Til hans var
hægt að fara beint
með vandræði sín.

Hafði unnið verk
sitt vel um veturinn
Ágúst Bjarnason var
oftast þurr á manninn í
tímum, ekki nokkur
hætta á að nemendur
færu að gera sér dælt
Sæmundur Dúason var 25 ára gamall bóndi
við hann eða yrðu
þegar hann settist á skólabekk í Verzlunarhonum nærgöngulir.
Jón skólastjóri lán- skólanum haustið 1914. Hann minnist
Mér var innilega vel
aði okkur oft aura skólaáranna með mikilli hlýju.
við Ágúst. Ég er honum þakklátur og
Sæmundur átti einnig góðar minningminningu hans, ekki síst sökum þess
ar um skólastjórana tvo og kennara
sína. Hann segir svo frá: „Ég á kennur- skilnings sem mér auðnaðist að ná á
hans vegum á undirstöðuatriðum
um Verzlunarskólans, hverjum og einum, mikið að þakka. Ólafur Eyjólfsson þýskrar tungu. Þýsku hafði ég aldrei
séð [áður en ég kom í skóla] og vissi
var skólastjóri Verzlunarskólans þegar
ekkert hvernig ætti að fara að við
ég kom þangað. Síðan tók við skólafyrstu lexíurnar.
stjórn Jón Sívertsen. Ólafur Eyjólfsson
Ágúst lét okkur skrifa þýðingar ísvar glæsilegur maður og hið mesta
lensku greinanna á þýsku í sérstakar
prúðmenni. Hann var frábær reiknstílabækur. Við skrifuðum í aðra hvora
ingskennari. Sívertsen var líka ágætur
línu. Í hina skrifaði Ágúst leiðréttingar
maður. Hann var hjálpsamur að útá því er við höfðum gert, alltaf með
vega nemendum aura ef þeir voru
fallegri rithendi og greinilegri. Það
uppiskroppa. Við vorum yfirleitt ekki
brást aldrei að Ágúst skilaði stílunum
með fullar hendur fjár.
á tilsettum tíma. Hann gekk meðfram
Af kennurum við skólann held ég
borðunum og afhenti hverjum sína
að mér séu minnisstæðastir þeir Ágúst
bók. Við komumst fljótt að því að
Bjarnason prófessor og Jakob Jóhannhann raðaði bókunum eftir því hvað
esson Smári magister. Þeir kenndu
okkur hafði tekist að skrifa mikið rétt.
þýsku báða veturna sem ég var í skólanum. Báðir voru frábærir kennarar en Sá sem minnst hafði skakkt eða

kannski allt rétt átti bókina sína efst í
bunkanum.
Ég man ekki eftir að prófað væri í
þýskri málfræði um vorið, né heldur í
þýskum stíl, heldur aðeins lesnir þýskir
kaflar og þýddir á íslensku. Á þessu
prófi var það horfið í raddblæ Ágústs
Bjarnasonar sem ekki þótti um veturinn aðlaðandi. Nú var viðmót hans allt
hlýtt og vingjarnlegt. Hann hafði unnið
verk sitt vel um veturinn og haft erindi
sem erfiði. Nú hafði hann ástæðu til að
vera glaður og ánægður. Um engan
kennara í Verzlunarskólanum á ég aðrar en hinar ljúfustu minningar.“
Þrátt fyrir að Sæmundur hafi þurft
að leggja mikið á sig við námið stóð
hann sig vel í skólanum og var sjöundi
efsti í 22 manna hópi við brautskráningu með 4,92 í aðaleinkunn. Hann
hlaut meðal annars 5 í munnlegri
þýsku og á enskuprófinu fékk hann
5,50. Sæmundur gerðist síðar barnakennari á Siglufirði og nýttist menntunin úr Verzlunarskólanum honum
vel í því starfi. En auk Verzlunarskólaprófsins tók Sæmundur kennarapróf
árið 1934. 0

1915
✔ Gullfoss, fyrsta skip Eimskipafélags
Íslands, kemur til landsins

✔ Áfengisbann tekur gildi. Bannað að
framleiða og selja sterka drykki á Íslandi

✔ Konur öðlast kosningarétt og kjörgengi til
✔
✔
✔

jafns við karla 19. júní
Þýskir kafbátar ógna öllum siglingum í
grennd við Bretland
Þjóðverja beita eiturgasi gegn
andstæðingum sínum
Alfred Wegener setur fram landrekskenninguna

Nýr skólastjóri
tekur til starfa
Ólafur Eyjólfsson lét af skólastjórn
Verzlunarskólans að eigin ósk árið
1915 en hafði þá raunar verið erlendis
hluta síðasta skólaárs. Jón Ólafsson
mun hafa gegnt skólastjórn í hans
stað, honum var að minnsta kosti falið
að auglýsa skólasetningu og setja skólann. Hann var raunar formaður skólanefndar þegar þetta gerðist og kann að
hafa stjórnað skólanum sem slíkur.
Jón Sívertsen tók við skólastjórn af
Ólafi en honum hafði verið lofuð staðan árið 1913 ef hún losnaði. Hann var
skólastjóri til ársins 1931, að skólaárinu 1917–1918 undanskildu en þá var
Jón vestanhafs í erindagerðum fyrir
landsstjórnina. Helgi Jónsson, grasafræðingur, var skólastjóri þetta skólaár. 0

Úreltar ritvélar

Jón Sívertsen var skólastjóri Verzlunarskólans árin
1915–1931, að skólaárinu 1917–1918 undanskildu. Hann var vinsæll meðal nemenda en lenti
stundum upp á kant við skólanefnd.

1914

Ég var undrandi þegar ég í fyrsta skipti
kom í vélritunartíma og sá ritvélar skólans. Ég hélt satt að segja að þær vélar
sem kennt er á í slíkum skóla [væru]
eftir nýjustu gerð en það er öðru
máli að gegna því þær eru sem
sagt eftir elstu gerð. Þess vegna álít
ég að sá maður sem lærir á þessar
vélar í skólanum hafi ekkert gagn

af þessum lærdómi að undantekinni
fingrasetningunni, hún er nauðsynleg.
Aftur á móti væri óskandi að kennt væri
á þær vélar sem mest eru notaðar hér á
landi. Ef skólinn hefði ritvélar af nýjustu gerð þá gætu nemendur orðið
miklu fljótari, ef þeir færu á skrifstofur sem einnig hafa vélar af nýjustu gerð, heldur en eins og nú er.
Einn úr efri deild

1915

Viljinn, 17. október 1915
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Heimsstyrjöldin
hefur áhrif á skólalífið
Þ

rátt fyrir að ófriðurinn í fyrri
heimsstyrjöldinni hafi ekki
borist hingað til lands með
beinum hætti gætti áhrifa hans víða.
Skipaferðir til Danmerkur voru ekki
eins tíðar og áður og því var erfiðara
með aðföng af ýmsu tagi. Við bættist
að flestar þær þjóðir sem Íslendingar
áttu viðskipti við neyddust til að
draga úr viðskiptum vegna vandræða
heima fyrir. Allir áttu fullt í fangi með
sitt. Fylgikvillar styrjaldarinnar, vöruskortur og dýrtíð teygðu anga sína til
Íslands. Merki þess má sjá í dagblöðum á þessum árum og fréttir á borð
við þá sem birtist í Ísafold í apríl 1916
voru daglegt brauð. Þar segir: „Dýrtíðin kemur víða við. Nýlega auglýsa
bakarar bæjarins, að þeim sé nauðsynlegur einn kostur að hækka brauðin um 10%. Önnur auglýsing í blaðinu í dag segir frá 25% hækkun á
launum prentarastéttarinnar. – Styrjöldin kemur víða við.“
Yfirvofandi neyðartímar
Eftir því sem leið á styrjöldina versnaði
ástandið. Vöruverð hækkaði umtals-

vert, atvinnuástand breyttist og almenningur og stjórn landsins gripu til
ýmissa dýrtíðarráðstafana. Bæði menn
og konur voru uggandi um afdrif fjölskyldunnar og í Kvennablaðinu 30.
ágúst 1917 má lesa eftirfarandi umfjöllun sem lýsir ástandinu vel:
„Það er alkunnugt að aldrei hafa
framtíðarhorfurnar fyrir voru daglega
lífi verið jafn ískyggilegar og nú. Dag
frá degi eykst samgönguleysið og
þarafleiðandi dýrtíð, og skortur á nauðsynjavörum, og daglega fækkar þeim
skipum, sem vér höfum ráð á, til að
halda uppi einhverri lítilli verslun og
viðskiptum við umheiminn og daglega
verðum vér því meira og meira sviptir
öllum möguleikum til þess að ná að oss
bráðustu lífsnauðsynjum vorum.
Undir þessum vandræða kringumstæðum, sem ótvíræðlega virðast benda
á yfirvofandi neyðartíma, finnst oss
konum auðsætt að öll þjóðin verði að
leggjast á eitt til að ráða fram úr brýnustu vandræðum. Og vér þykjumst
þess fullvissar að hér á landi verði
menn að mörgu leyti að breyta allri
sinni daglegu heimilisfærslu, ef þjóðin á

að komast fram úr næstu missirum
neyðarlítið.“
Fjárhagsvandræði bitna á
nemendum
Dýrtíðin hafði áhrif bæði á einstaklinga
og stofnanir. Færri fjölskyldur höfðu
efni á að senda börn sín í framhaldsnám og bitnaði það enn frekar á stúlkum en piltum. Aðeins tvær stúlkur luku
námi í Verzlunarskólanum árið 1915 en
ellefu piltar. Árið 1917 lauk engin
stúlka námi við skólann og aðeins tvær
útskrifuðust úr neðri deild það ár. Á
sama tíma luku 35 drengir prófum úr
neðri deild og 14 úr efri deild.
Aðsókn að Verzlunarskólanum virðist hafa minnkað töluvert á styrjaldarárunum en þó varð að vísa mörgum frá.
Vegna dýrtíðar neyddist skólanefndin
til að draga saman seglin og vorið 1914
er ákveðið að „eftirleiðis skyldi eigi
fleiri fá inngöngu í miðdeild en svo að
eigi þyrfti að tvískipta henni“. Skólaárið
1912–1913 voru 99 nemendur í skólanum og veturinn eftir tók skólinn á
móti 84 nemendum. Nemendum var
þá skipt í þrjár deildir og voru efsta

deild og miðdeild tvískiptar. Strax árið
eftir var áhrifa styrjaldarinnar farið að
gæta. Þá voru aðeins 45 nemendur í
skólanum. Veturinn 1918–1919 var
fjöldi nemenda orðinn ámóta og fyrir
stríð en þann vetur sóttu 79 nemendur
nám í skólanum.
Þrátt fyrir að skólinn hafi átt við fjárhagsvanda að etja allt frá stofnun hans
er óhætt að fullyrða að þessi vandi hafi
náð hámarki á dýrtíðartímum fyrri
heimsstyrjaldarinnar. Skólanefndin
reyndi að mæta fjárhagsvandanum með
því að hækka skólagjöld nemenda.
Haustið 1913 hafði skólagjaldið verið
hækkað úr 30 krónum í 35 krónur.
Vorið 1916 var það síðan hækkað upp í
50 krónur. Það virðist þó ekki hafa
dugað til að koma fjárhag skólans á
réttan kjöl því í fundargerð skólanefndar frá 7. febrúar 1917 má lesa eftirfarandi: „Samþykkt var að fara fram á það
við Stjórnarráðið, að fá aukinn styrk til
skólans á næsta fjárhagstímabili, svo að
hann eftirleiðis verði kr. 8.000, á ári í
stað þess að hann nú er kr. 5.000. Í erindi til stjórnarráðsins skyldi leggja
áherslu á dýrtíðina, sem orsakast af

Viðhorf nemenda til styrjaldarinnar
Fyrri heimsstyrjöldin hafði töluverð
áhrif á daglegt líf Verzlunarskólanema þar sem verulega kreppti að í
efnahagsmálum hér heima á Íslandi.
Styrjöldin virðist einnig hafa mótað
hugmyndir manna um aðrar þjóðir
og stöðu Íslands í alþjóðamálum.
Fréttir af ófriðnum fengu nemendur í

gegnum helstu fjölmiðla landsins,
svo sem Morgunblaðið og Ísafold. Í
þessum blöðum var gerð grein fyrir
sigrum og ósigrum einstakra herja á
svo fálátan hátt að engu var líkara en
það sem hæst bar erlendis kæmi Íslendingum næsta lítið við. Stríðið var
langt undan og á margan hátt erfitt

fyrir ungt fólk á Íslandi að setja sig
inn í þær hörmungar sem það hafði í
för með sér. Það kemur því ekki á
óvart að umfjöllun nemenda skólans
um fyrri heimsstyrjöldina einkenndist af kaldhæðni og miklum einföldunum. Nemendur skiptu sér í lið eftir því hvort þeir studdu Þjóðverja

eða Englendinga og bandamenn
þeirra í styrjöldinni og síðan flugu
háðglósurnar á báða bóga. Greinilegt
var að talsmenn Þjóðverja létu meira
í sér heyra. Hér er sýnishorn af umfjöllun Verzlunarskólanema um styrjöldina eins og hún birtist á síðum
Viljans haustið 1916. 0

Áflog og fjandskapur setja svip á skólalífið
Svo er guði fyrir þakkandi, að við Íslendingar erum ekki, og vonandi verðum aldrei hernaðarþjóð. En því miður
er nóg hjá oss af því hugarfari, því
skapferli, sem hernaðarfárinu veldur
með öðrum þjóðum. Það sýnir best

fjandskapur sá og heift sem mikið hefur borið á í hinu opinbera lífi þjóðarinnar undanfarið þrátt fyrir vaxandi
menntun.
Dálítið sýnishorn af þessu má sjá
hér í Verzlunarskólanum. Í frímínútum, sem mönnum eru gefnar á milli
tíma á daginn, fara menn að fljúgast á,
sem ekki er neitt tiltökumál, en í

áflogunum getur maður stundum að
líta þá heift að furðu sætir. Þeir gefa
hvorum öðrum ekki einungis utanundir heldur sunnanundir líka til þess
að ekki hallist á og ef þeir ekki ná til
að berja hvor annan þá reyna þeir að
tæta sundur fötin hvor á öðrum, því
að ekki dugar að hætta áflogunum svo
að engin vegsummerki sjáist. En svo

allt í einu hvín í klukkunni hjá Beinteini svo að þeir verða að skilja, sér til
mikillar armæðu, og fara þá hver inn í
sinn bekk titrandi af heift og reiði. Það
er því nóg verkefni fyrir skólana hér,
eigi síður en erlendis, að reyna að
breyta þessu hugarfari, bæta þetta
skapferli.
Viljinn, 11. nóvember 1916

Geta fullnægt öllum sínum þörfum
Eins og allir vita eru Þjóðverjar útilokaðir frá öllum samgöngum við önnur lönd, þar sem flotar Frakka og Englendinga hafa sett hafnabann á Þýskaland. Bandamenn
höfðu þó það mikið vit að þeir vissu fyrir víst að þeir
myndu aldrei Þýskaland með vopnum vinna, og tóku þá
upp þessa drengilegu og mannúðlegu aðferð að draga allan
þrótt úr þjóðinni með því að reyna að svelta hana inni. –
En þarna skjátlaðist þeim heldur hrapallega. Það er nú
komið greinilega fram að Þjóðverjar geta verið án allrar
hjálpar utan í frá og meir að segja stutt bandamenn sína

1915

stórkostlega mikið. Þeir hafa nægar birgðir af skotvopnum,
skotfærum, matvörum og klæðnaði öllum. – Þeir geta í
stuttu máli sagt fullnægt öllum þörfum sínum ef í það rekur. Svo vil eg að lokum spyrja hina góðu herra, hvernig
stendur á því að Þjóðverjar með þeim ástæðum eins og hér
stendur að framan hafa tekið alla Belgíu, allt NorðurFrakkland, alla Serbíu og Montenegro og Pólland??? Ég vil
ekki svara því sjálfur til þess að þurfa ekki að „fornema“
hina ensku gentlemen sem hér eru viðstaddir.
Viljinn, 11. nóvember 1916

1916
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stríðinu þar á meðal dýrari kennslueyrir, margfalt kolaverð o.s.frv. Ógjörningur virtist að hækka skólagjöldin fram
yfir það sem nú er, og væri frekar
ástæða til að lækka þau en hækka.“
Rætt um að leggja skólann niður
Sumarið 1917 voru fjárhagsvandræði
skólans orðin það alvarleg að skólanefndin ræddi það í fullri alvöru hvort
forsvaranlegt væri að halda uppi skólastarfi veturinn þar á eftir. Á fundi 13.
júlí 1917 var að lokum tekin ákvörðun um að „halda skólanum næsta vetur“. Aðsókn var farin að aukast á ný
og ákveðið var að taka 28 nemendur
inn í neðri deild. Alls voru 62 nemendur í skólanum þetta skólaár og
voru þeir á aldrinu 14–25 ára. Margir
þeirra höfðu unnið við verslun um
lengri eða skemmri tíma, eins og t.d.
Einar Einarsson Malmquist (f. 1897)
sem hafði verið búðarmaður á Akureyri í fjögur ár áður en hann hóf nám
við skólann. Aðrir nemendur voru nýfermdir og bjuggu enn í foreldrahúsum. Þeirra á meðal var Unnur Pjetursdóttir (f. 1903) en hún var Reykvíkingur og kom beint úr barnaskóla í
Verzlunarskólann.
Kennarar krefjast hærri launa
Á sama tíma og skólinn glímdi við fjárhagsvanda kröfðust kennarar hærri
launa. Dýrtíðin bitnaði einnig á þeim
og á fjölskyldum þeirra og því var eðlilegt að þeir færu fram á hærri laun líkt

„Dag frá degi eykst samgönguleysið og þarafleiðandi dýrtíð, og skortur á nauðsynjavörum, og daglega fækkar þeim skipum, sem vér höfum ráð á, til að halda uppi
einhverri lítilli verslun og viðskiptum við umheiminn,“ var skrifað í Kvennablaðið árið 1917.

og aðrir þjóðfélagshópar höfðu gert. Í
maí 1916 voru laun kennara hækkuð
örlítið og veturinn 1917–1918 var

mikil umræða um „kröfur kennaranna
um dýrtíðaruppbót í einhverju formi“.
Óvíst er hvort eða með hvaða móti var

komið til móts við kröfur kennara á
þessum tíma en trúlegt er að lítið hafi
verið gert. 0

Something is rotten ...
Mikil sorgarfregn barst Englendingum
og vinum þeirra hér landi í gær, sem
sé að nú er Búkarest og mestöll Rúmenía fallin í hendur Þjóðverjum. Þetta
er nú hið fimmta land og fimmta höfuðborg sem bandamenn hafa misst á
hendur Þjóðverjum.
Þetta er enn einn ljós vottur um
framúrskarandi ódugnað og rótleysi

bandamanna og hæfileika og yfirburði
Þjóðverja. – Í þessu tilfelli getur maður
sagt með sanni að réttlætið hefur
kveðið upp dóm sinn. – Þetta var þjóð
sem gekk út í ófriðinn af eintómri
græðgi, og sem leppur bandamanna, –
og hefur nú fengið makleg málagjöld.
– Annars er furðulegt hve bandamenn
hafa beðið lægri hlut, hvar sem á er lit-

ið, enda er heiftin og hatrið komið á
svo hátt stig að því er eigi hægt að lýsa
með orðum. ... „Something is rotten in
the state of England“ eins og Byron
svo réttilega komst að orði, enda er
hann hataður í föðurlandi sínu, meir
en hinn versti glæpamaður og óbótamaður.
Viljinn, 9. desember 1916

Úr loftinu
Heyrst hefur að Sig. Sig. og Kj. Magnúss. ætli að setja á stofn enska „agitations“ skrifstofu, hér í bænum, og að
enska stjórnin standi þar á bak við. –
Ætla þeir að gefa út flugrit og bæk-

linga í tonnatali þar sem þeir eru
að reyna að sanna að Engl. séu
hreinir englar.

Opinber tilkynning frá bresku
utanríkisstjórninni í London

1916
✔ Alþýðusamband Íslands stofnað
✔ Framsóknarflokkurinn stofnaður
✔ Hásetar á togurum fara í verkfall. Fyrsta
✔
✔
✔

Viljinn, 11. nóvember 1916

Í síðastliðinni viku hefur stórviðburður einn gerst á vesturvígstöðvunum nálægt Verdun. Aðfaranótt
sunnudags gerðu Þjóðverjar æðisgengin áhlaup og tókst þeim eftir
mjög harða viðureign að taka nokkur vígi frá okkur (þess skal getið að
vígi þessi eru mjög lítils virði og

sjómannaverkfallið
Gífurlega hörð og mannskæð átök
Þjóðverja og Frakka við Verdun
Arabar gera uppreisn gegn Tyrkjum
Nýtt breskt farartæki, skriðdreki, kann að
snúa stríðsgæfunni Bretum í vil

1916

hafa alls enga hernaðarlega þýðingu)!!
Daginn eftir gerðum vér gagnáhlaup og hafði það mjög mikinn árangur. M.a. tókum vér hænsnakofa
einn eigi langt frá Vaux-víginu sem
Þjóðverjar nú hafa. ... Vonum vér að
þetta verði til þess að almenn hung-

ursneyð muni ríkja í Þýskalandi í
vetur, og þjóðin því ófær til ófriðar
og verði þar af leiðandi að gefast
upp. Foringi sveitarinnar varð gerður riddari af sokkabandsorðunni og
allir liðsmenn fengu Victoríukrossinn fyrir hina hreystilegu framkomu.

1917

Viljinn, 4. nóvember 1916
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Tískan

Alltof víðir kjólar
M

argt er nú undarlegt í
Harmoníum og þá ekki síst
hvernig fólk klæðir sig. Það
er nú svo sem auðvitað að það getur
svo að segja aldrei verið lengi í fötum með sama sniði. Til dæmis
mætti nefna kápur og kjóla stúlknanna. Ekki alls fyrir löngu voru
bæði kjólar og kápur svo þröngar
að þurfti steinhjarta til þess að
kenna ekki í brjósti um vesalings
stúlkurnar þegar þær gengu. Núna
aftur á móti eru kápur og kjólar
hafðir svo víðir, að ekki er til að tala
um að nema ein stúlka komist fyrir
á götunni sé gatan ekki því breiðari,
og er þetta alls ekki hentugt, til
dæmis mætti nefna, að þegar piltur
og stúlka ganga saman þá vill verða
heldur þröngt, en sumum þykir
þrengslin þægilegust, svo það bætir
nú töluvert úr skák. Áður voru kjólar hafðir svo síðir að þeir námu við
hæla, nú ná þeir tæplega niður á
miðjan mjóalegg.

Inntökupróf
Inntökuprófs getur fyrst í gögnum
skólanefndar Verzlunarskólans haustið 1910 en það kann að hafa tíðkast
fyrr, kennarar hljóta að hafa stuðst
við einhvers konar próf þegar þeir
ákvörðuðu hvort nemandi ætti að
setjast í undirbúningsdeild eða neðri
deild. Nemendur frá Barnaskólanum
í Reykjavík (Miðbæjarskóla) og
Flensborgarskólanum í Hafnarfirði
munu þó hafa verið teknir í skólann
án þess að þreyta inntökupróf, að
minnsta kosti upp úr 1910. Samþykkt var hinn 13. apríl 1913 með
tilliti til fenginnar reynslu að hætta
þessu. Hinn 30. apríl 1914 gerði
skólanefndin eftirfarandi samþykkt
um inntöku í bekki skólans:
1. Að eftirleiðis skyldi enginn tekinn í
skólann yngri en 14 ára, nema með
sérstakri undanþágu, er skólastjórn
mætti veita eftir tillögum skólastjóra.
2. Að inntökuprófi í miðdeild (neðri
deild) skyldi eftirleiðis hagað svo, að
innsækjendur sætu í tímum fyrstu
10–12 dagana af október og skyldi
þá úr skorið hvort þeir væru tækir.
3. Að eftirleiðis skyldi eigi fleiri fá inngöngu í miðdeild (neðri deild) en svo
að eigi þyrfti að tvískipta henni.
Skyldu þeir forgangsrétt hafa að
öðru jöfnu, er fyrr sæktu um inntöku
fyrir þeim er síðar sæktu.
Þessar reglur stóðu við makt út tímabilið 1912–1931 með því fráviki
sem fólst í nýrri reglugerð skólans
frá 1927. Hinn 27. mars 1918 var
þó ákveðin hækkun á aldurslágmarki og skyldi það framvegis vera
16 ár, nema skólanefnd veitti undanþágu að tillögu skólastjóra. 0

Svo er nú búningur herranna. Þeir geta
nú lítið breytt um því algengustu föt
þeirra eru jakkafötin. En það væri synd
að segja að þeir reyndu ekki að gera
þær breytingar er gerðar verða. Í fyrra
eða árið þar áður var það „móðins“ að
hafa klauf eða skarð í jakkanum, svo að
það var engu líkara en að aumingja
mennirnir hefðu einhvern tíma orðið
fyrir því mikla óhappi að rífa jakkann á
nagla eða einhverju þvíumlíku, nú er
þetta skarð upp í jakkann alveg komið
úr móð. Um hálsinn hafa þeir fínu
herrar flibba eða hálslín. Þá held ég að
þeir megi nú til að breyta um lag á
þeim. Stundum eru þeir með flibba
sem eru svo háir að það verður ekki
annað séð en að þeir á hverri mínútu
hengist í þessum ósköpum, og veslingarnir geta hvorki litið til hægri né
vinstri án þess að taka út þær hræðilegustu kvalir er nokkur maður hefir
nokkru sinni liðið.
Fizkom
Viljinn, 4. nóvember 1916

Ermar rifna af
kjólum og piltar
kollveltast
Það er óneitanlega gaman að koma inn
í danssal þar sem ef til vill pör svo kvígildum skiptir svífa á vængjum tónanna og lappirnar ganga sem hjól í vélum, skortir þá hvorki lipurð né eftirtekt þá sem þarf að hafa til að bera. En
nú er þarna einsog annarstaðar „misjafn sauður í mörgu fé“ og ef nú skyldi
vera margt af þessum misjöfnu sauðum, sem ekki geta haldið hringbraut
sinni, hvernig fer þá? Áreiðanlega einhver þeirra tapar jafnvæginu, sveiflast
til og skellur ásamt dömu sinni í „silkikjólnum“ endilangur á gólfið. Og þar
kemur fram hið almenna náttúrulögmál að því þyngri sem hluturinn er, því
harðara er fallið. Af því getum vér
ályktað hvort þeirra verði nær gólfinu.
Oft á þessum dansleikjum kemur

margt fyrir sem í fljótu bragði virðist
eigi vera til þess að hvetja stúlkurnar til
að koma á þessar samkomur, t.d. þegar
ermar rifna frá kjólum, svuntupör bila
o.s.frv. En þetta hefir engin áhrif, þær
bara skreppa heim og rimpa ermina við
kjólinn og flækja einhvernveginn
svuntunni upp um sig þangað til „ballið“ er búið. Það er nú með piltana að
það virðist sem þeim standi alveg á
sama hver endinn er upp á þeim og
hvernig þeir kollveltast, þeir bara
standa upp og hneigja sig fyrir einhverri annarri, því fáir voga þeir að
leggja að þeirri sömu, er þeir á svo dásamlegan hátt hafa synt með í gegnum
brim og boða!!
Dansmaður

Vekjaraklukka
fyrir nemendur
Mannvinurinn Sig. Sig. ætlar að kaupa
eina 500 króna vekjaraklukku (með
12 bjöllum) sem heyrist í norður á
Akureyri og suður í Vestmannaeyjar,
og gefa skólanum til þess að nemendur geti vaknað tímanlega á morgnana og þurfi eigi að punga út í 2 aura
sjóðinn.

Viljinn, 11. nóvember 1916

Viljinn, 11. nóvember 1916

Tangó, púðursykur og Svarti Pétur
Skemmtun var haldin í Verzlunarskólanum föstudaginn 26. janúar
1917. Viljinn segir svo frá:
„Fyrst, til að byrja með voru fluttir
fyrirlestrar, sem allir voru mjög fræðandi og skemmtilegir. Fyrstur talaði
Sigurður Sigurðsson um skólahúfuna. ... Þá stóð upp Óskar Sæmundsson og lýsti því yfir að enginn gæti
fengið meira en einn hnefa af púðursykri á skemmtun þessari, sökum
skorts á því. En sumir sögðu að hann

1916

hefði gefið dansmeyjum sínum tvo,
enda vildu helst allar dansa við Óskar. Dansinn fór mjög vel fram. Þar
var fremstur Jón Gunnarsson. Tók
hann hverja „frökenina“ á fætur
annarri og dansaði við þær „Tangó“
og fleiri fagra dansa. Snérist Jón þar
eins og skopparakringla alla nóttina
og var orðinn mjög þjakaður að
morgni. Fara nú ljótar sögur af því
að Jón muni ekki geta stundað nám,
nú fyrst um sinn, vegna fótaveiki.

Þá er að segja frá þeim sem spiluðu á spil, þeir höfðu góða skemmtun. Skemmtinefndin hafði ekki séð
sér fært að kaupa nema ein spil
vegna þess hvað þau eru í háu verði.
Kom því mönnum saman um að
spila „Svarta Pétur“, því hann geta
margir spilað. ... Öllum kom saman
um að skemmtun þessi hefði farið
mjög vel fram, og er vonandi að
margar slíkar verði haldnar hér á
landi.“ 0

1917
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Árið 1917 voru haldnar nokkrar dansæfingar í Verzlunarskólanum. Voru það einkum „barnungar“ stúlkur sem mættu á fyrstu dansæfingarnar og var nokkuð óljóst hvort um danskennslu eða venjulegt ball væri að ræða.
Hér má sjá mynd frá dansleik Skautafélags Reykjavíkur og má þar þekkja nokkra nemendur skólans.

Dansæfingar Verzlunarskólanema
N
emendur ákváðu árið 1917 að
stofna félag sem sæi um reglulegar dansæfingar yfir veturinn. Nefndin leigði samkomuhúsið
Báruna og skráðu margir sig í félagið,
bæði stúlkur og drengir. Vegna þess
hve stúlkur í skólanum voru fáar var
reynt að fá stúlkur úr Kvennaskólanum til að taka þátt. Það gekk aftur á
móti ekki af einhverjum orsökum og
ákváðu því stúlkur skólans að sjá um
að bjóða öðrum utanskólastúlkum á
dansæfingarnar. Svo kom að fyrstu
dansæfingu vetrarins fimmtudaginn

8. nóvember, en hún hófst klukkan
átta um kvöldið. Greinilegt er að
margir skólapiltar urðu fyrir töluverðum vonbrigðum þetta kvöld. Í
Viljanum fáum vikum síðar má lesa
eftirfarandi lýsingu á dansæfingunni:
Bjuggust við að hitta fríðar
meyjar
„Piltar og stúlkur fóru þá að tínast að,
en þegar til átti að taka, kom það í ljós
að þetta voru mest stúlkur en varla
nokkur karlmaður; þeir höfðu sem sé
læðst í burt eftir að hafa litið inn í sal-

inn. En hvers vegna? Ekki vegna salsins
sjálfs heldur innihaldsins sem var eingöngu börn. Flestir bjuggust við að
hitta þarna fríðar og gjafvaxta meyjar
sem gerandi væri að leggja lag sitt við,
en ekki smápeð 10–15 ára. Getið þið
ekki hugsað ykkur þau vonbrigði sem
piltarnir urðu þarna fyrir? Kæru stúlkur!, sem teflduð þessum litlu peðum
fram; vonandi hafið þið ekki haldið að
þær myndu spilla fyrir ykkur.“

Ball fremur en dansæfing
„Flestar hafa líklega skilið þessa æf-

ingu eftir nafninu, þ.e. að nefndin sæi
um að þær lærðu að dansa, sem ekki
kynnu það áður. En þetta reyndist
þveröfugt, því að þar hugsaði hver um
sjálfan sig, þeir sem kunnu að dansa,
dönsuðu, en hinir sem kunnu það
ekki, gerðu sér það eitt til gamans að
horfa á hina sýnandi listir sínar. Að
lokum gerðist herra forstöðumaðurinn
svo djarfur, ef svo mætti að orði
kveða, að krefjast borgunar af þeim
sem ekkert höfðu dansað en álpast
höfðu inn af orsökum þeim er áður
eru nefndar fyrir skemmtun hinna og
urðu þeir að horfa á meðan hinir
skemmtu á þeirra kostnað. Þetta er alveg ófyrirgefanlegt af herra forstöðumanninum og ætti hann að hafa eitthvert annað fyrirkomulag ef hann vill
þessu áfram halda, ... væri æskilegt að
nefndin vildi breyta nafninu og kalla
það hreinlega „ball“ svo ekki rísi misskilningur út af óstjórn þessari.“ 0

1917
✔ Dagblaðið Tíminn hefur göngu sína
✔ Ágúst H. Bjarnason, fyrrum kennari við VÍ,
kjörinn rektor Háskóla Íslands

✔ Verslunarráð Íslands stofnað í Reykjavík
✔ Finnar undir forystu Mannerheims gera
uppreisn gegn Rússum

✔ Bandaríkjamenn hefja beina þátttöku í
fyrri heimsstyrjöldinni

✔ Nikulás II Rússakeisari segir af sér.
Bolsévikkar gera byltingu

Þessir piltar mynduðu með sér sérstakan félagsskap á Verzlunarskólaárum sínum. Árið 1919 létu þeir Sigríði Zoëga mynda sig og gera þar með félagsskapinn
ódauðlegan.

1917

1918
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Drepsótt kveður dyra
Í

lok október 1918 herjaði inflúensufaraldur á íbúa í Reykjavík. Fáir voru á götum úti, verslunum var
lokað, skóladyrum skellt aftur og
sorgin knúði dyra. Á hálfum mánuði
dóu 180 Reykvíkingar. Áður en mánuður var liðinn höfðu 258 manns látist úr flensunni sem herjaði á bæinn
og átti síðar eftir að ganga undir nafninu spænska veikin. Einn nemandi
skólans lést úr veikinni. Hann hét
Torfi Guðlaugsson og var „mjög efnilegur nemandi og góður piltur“. Þá
lést einn kennari af sömu orsökum.
Það var Jón Kristjánsson en hann
hafði kennt verslunarrétt við skólann
frá árinu 1915.
Helgi Eiríksson var í efri deild skólans veturinn 1918–1919. Hann segir
svo frá í Verzlunarskólablaðinu árið
1970: „Það var gífurlegt frost og svo
inflúensan. Hún var alveg hræðileg. Ég
lagðist og var hætt kominn. Hitinn í
mér komst upp í 41,6 gráðu, og þá féll
ég í öngvit. En ég náði mér upp úr
þessu. Kennslan í skólanum var felld
niður vegna pestarinnar. Það voru heil
ósköp af fólki sem létu lífið. ... Kirkjuklukkurnar buldu myrkranna á milli og
blöðin voru uppfull af dánarfregnum.
Þetta var hræðilegur tími.“
Hins vegar var lítið fjallað um pestina í gögnum Verzlunarskólans. Viljinn

Tilgangur lífsins
Ég skil tilgang lífsins svo, að bæði
menn og konur séu sköpuð til að
vinna, og vér vitum, að hún skapar
manninn að meira eða minna leyti.
Þess vegna verðskuldar sá naumlega
að kallast maður, sem ekkert nennir
að vinna. Margir mikilsmetnir og
merkilegir menn hafa orðið að byrja
sig með erfiðinu, hafa orðið að sætta
sig við hin auðvirðilegustu verk, af
því að þau borguðu sig best og
buðu erfiðleikunum best byrginn og
mættu mikilli mótspyrnu áður en
þeir gátu sigrað í framþróunarbaráttu sinni. Sérhver ætti því að nota
tómstundir sínar til einhvers gagns,
t.d. að lesa góðar bækur, en það er
vandi að velja sér góða bók ...
Þórir
Viljinn, 26. október 1918

1918
✔ Ísland verður frjálst og fullvalda ríki í
✔
✔
✔
✔

konungssambandi við Danmörku
Mikið eldgos í Kötlu. Frostaveturinn mikli.
Frost í Reykjavík komst niður í -24,5 °C
484 deyja úr spænsku veikinni, þar af 258
í Reykjavík
Fyrri heimsstyrjöldinni lýkur. Þjóðverjar
gefast upp. Meira en 10 milljónir manna
létust
Konur kjósa í fyrsta sinni í almennum
kosningum í Bretlandi

Spænska veikin barst til Reykjavíkur í október 1918 með erlendum skipum. Áður en mánuður var liðinn höfðu 258 látist úr veikinni.

hætti að koma út á tímabilinu 26.
október til 14. desember 1918 en það
var sá tími sem faraldurinn gekk yfir í
Reykjavík. Ekki er minnst einu orði á
drepsóttina í Viljanum að þessum tíma
loknum en víst er að margir nemendur
hafa misst vini sína og kunningja og
jafnvel nána ættingja. Valgarð Blöndal,
sem var nemandi í neðri deild þennan
vetur, hefur ritað um námsár sín í skól-

anum og um skólalífið segir hann aðeins: „Seint líða mér úr minni þau áhrif
sem spænska veikin hafði á skólalífið
1918.“
Neyðarástand skapaðist í bænum. Í
byrjun nóvember var skipuð hjúkrunarnefnd sem sá um að fylgjast með
ástandi bæjarbúa, koma þeim sem
þurftu á spítala og börnum, sem áttu
sjúka foreldra eða höfðu misst foreldra

sína, á sérstakt barnaheimili sem var
opnað í Barnaskólanum. Margir lögðu
hönd á plóg. Efnamenn gáfu bæði fé og
mat og menn af öllum stéttum gengu í
hin ólíklegustu störf. Margir af helstu
bakhjörlum Verzlunarskólans létu til
sín taka og má þar t.a.m. nefna Sighvat
Bjarnason formann skólanefndar og
kaupmennina Jes Zimsen, Geir Zoëga
og Garðar Gíslason. 0

Neyðarástand í Reykjavík
Undir mánaðamótin síðustu var farið
að rofa svo vel til í heimsstyrjaldarósköpunum, að glitti í heiðan himin
friðarins. Hér sem annars staðar um
heiminn voru hugir allra fagnandi friðarvoninni, sem var að verða að vissu.
Vonin um, að dýrtíðaráþján og öðrum
meinum styrjaldarinnar tæki að linna,
lýsti í hugunum eins og leiftrandi blys.
En því miður hefir svo farið í Reykjavík, að friðar-fögnuðurinn hefir ekki
fengið að njóta sín. Því að samfara friðartíðindunum bar hér að garði þann illvígasta og skæðasta vágest í sögu höfuðstaðarins, inflúensu-drepsótt, sem farið
hefir æðandi og drepandi um bæinn,
sáð eymd og örvilnan á fjölda heimila,
gert börn svo tugum skiptir munaðarlaus og höggvið sárgrætilega og miskunnarlaust hvað eftir annað í sama
knérunn.
Skelfingarástand á heimilum
Það skipti engum togum eftir að veikin
tók að smita frá sér, að á örfáum dögum lögðust mörg þúsund bæjarbúa,
féllu í rúmið eins og flugur. Í fjölmennum vinnustofum, þar sem uppi stóðu
30 manns á laugardagskvöld voru
kannske 2–3 vinnufærir á mánudagsmorgun. Aldrei hefir nokkur sótt hér á
landi reynst eins afskaplega næm.
Þegar fram í vikuna 3.–10. nóv. kom,
fór uppistandandi bæjarbúum daglega

1918

Spænska veikin hafði áhrif á allt mannlíf í bænum. Börnum sem misstu foreldra sína var komið fyrir á sérstöku barnaheimili sem opnað var í Barnaskólanum. Efnamenn gáfu bæði fé og mat og menn af öllum
stéttum gengu í hin ólíklegustu störf.

fækkandi og á strætum sáust örfáar
hræður og nær einungis mjög roskið
fólk. Inflúensan hefir þau einkenni
þetta sinni, að hún ræðst sérlega vægt
eða alls ekki á fólk, fimmtugt eða eldra.
Seinni hluta vikunnar mátti Reykjavík með sanni heita „dauð borg“. Flestar verslanir og vinnustofur urðu að
loka, blöðin hættu öll að koma út, opinberar skrifstofur og stofnanir voru
fæstar opnar – lífið út á við var eins og
slagæð á deyjandi manni.
En innan heimilanna í höfuðstaðnum var samt ástandið hálfu ömurlegra
og hörmulegra. Þar var sannkallað
skelfingarástand. Á mörgum heimilum
lá allt heimilisfólk í einni kös, og gat
enga björg sér veitt, á öðrum heimilum

stóðu smábörn ein eða örvasa gamalmenni uppi. Víða enginn viðbúnaður
við vágestinum – ekki einu sinni hægt
að hita upp.
Hörmulegar endurminningar
Þegar þetta er ritað, er inflúensu-drepsóttin, sem betur fer, mikið í rénun hér
í Rvík. Úr þessu má fara að gera ráð
fyrir, að bærinn fari að komast nokkurnveginn í samt lag, eftir því sem tiltök eru. En langt er í land uns yfir grær
í hugum vorum tíðindi þau, sem hér
hafa gerst síðustu vikurnar. Yfir þær
hörmungar mun aldrei fyrnast að fullu
í endurminningu þeirra, sem lifað hafa
þær.

1919

Ísafold, 23. nóvember 1918
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Fjórar
skólastúlkur
H

austið 1918 hófu fjórar stúlkur nám í neðri deild Verzlunarskólans. Þetta voru þær
Ingveldur Ólafsdóttir, Svava Jónsdóttir, Helga Jónsdóttir og Gunnhildur Möller. Aðeins Svava og
Gunnhildur luku námi um vorið og
útskrifuðust ári síðar. Þær voru báðar miklar málamanneskjur og var
Svava efst yfir árganginn í munnlegri dönsku á burtfararprófi. Hún
var fædd á Akranesi árið 1902 og
voru foreldrar hennar báðir íslenskir. Gunnhildur var úr Reykjavík og
var ári eldri en Svava. Á þessum árum viðgekkst að skrifa palladóma
um nemendur skólans í Viljann þar
sem kostir og lestir viðkomandi
voru tíundaðir. Um stúlkurnar fjórar sem stunduðu nám í neðri deild
skólans veturinn 1918–1919 var
einnig skrifað og fer lýsingin hér á
eftir.

Ein eins og rós í potti
„Fyrst skal frægar telja fjórar stúlkurnar í neðri deild. Þær eru allar eins og
allir vita hvorki sætar né súrar en
svona mitt á milli. Fyrst kemur Ingveldur Ólafsdóttir, hún er bæði feit og
sælleg eins og nýútsprungin engjarós
eða rós í potti. Þétt er hún á velli og
fasmikil og kveður allstaðar að henni.
Önnur góð að dansa
Þá kemur Svava Jónsdóttir og er hún
eflaust af dönsku kyni, því ennþá eimir eftir af keimnum í rödd hennar,
enda á hún ekki erfitt með að læra
dönsku. Hún er afar góð að dansa,

enda er hún allstaðar þar sem slíkur
gleðskapur er á ferðinni.
Sú þriðja hefur falleg augu
Kemur þá Helga Jónsdóttir, var hún
svo skírð vegna þess að helgisvipur
mikill hvíldi yfir henni þegar hún
fæddist. Þess má einnig geta að hún
hefur afar falleg blá augu og hlýtur
hverjum, sem í þau horfir, að detta í
hug hið dimma bládjúp Miðjarðarhafsins.
Sú fjórða er augasteinn allra
Þar kemur síðast en ekki síst Gunnhildur Möller – hún er augasteinn
allra í bekknum að undanteknum
okkur tveimur. Hún er liðlega vaxin
og fallega limuð með afarmikið hrafnsvart hár.“ 0

1919
✔ Alþýðublaðið hefur göngu sína
✔ Flugfélag Íslands stofnað og eignast
flugvél

✔ Halldór Guðjónsson frá Laxnesi gefur út
✔
✔
✔

skáldsöguna Barn náttúrunnar
Benito Mússólini stofnar ítalska
fasistaflokkinn
Friðarsamningar undirritaðir í Versölum.
Þjóðverjar þurfa að greiða miklar
stríðsskaðabætur
Áfengisbann gengur í gildi í
Bandaríkjunum
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Heilsuspillandi
peysuföt
Á

rið 1919 var enn nokkuð algengt að stúlkur klæddust íslenskum búningi, bæði hversdags og til hátíðabrigða. Peysufötin
voru spariklæðnaður og nokkuð umdeild sem slík. Í febrúar 1919 skrifaði
piltur einn í skólanum, Benedikt
Sveinsson, athyglisverða grein þar
sem hann fullyrti að íslensku peysufötin væru ekki aðeins ljót heldur
einnig óhentug og heilsuspillandi fyrir ungar stúlkur, ekki síst ef lífstykki
væru borin innan undir búningnum.

Breyta eðlilegu sköpulagi
„Ég segi aðeins að hann sé ljótur. En
það er nú ekki svo mikilsvert, þótt
hann sé ljótur, en hitt er verra, að
hann er óhollur og það í meira lagi.
Auðvitað á ég aðeins við ytri búninginn, því að ég er alveg ókunnugur því
hvað tekur við þar fyrir innan; þó
hefur mér verið sagt að sumar fínustu
frúrnar notuðu svokölluð lífstykki og
var mér einu sinni sýnt eitt slíkt. En
sem betur fer er notkun þess ekki almenn og fer rénandi, en var þó einu
sinni í blóma sínum, eftir því sem ég
hefi komist næst. Einni hefðarfrúnni
nægði ekki að vera í því á daginn
heldur einnig á nóttunni og mun það
hafa verið einungis af því að það var
svo miklum erfiðleikum bundið að
láta það á sig aftur og fannst henni
því hyggilegast að leggja ekki á sig
óþarfa erfiði og svaf í því á nóttunni.
En ég ætlaði aðeins að tala um ytri

búninginn, eins og ég hefi drepið á,
og byrja ég það á efri hlutanum, peysunni. Oftast er það að hún er höfð
svo þröng að hún þrengir allt of mikið að brjóstinu og gerir andardrættinum erfiðara fyrir, en einkum þrengir
hún þó að mittinu og aflagar þar með
innyflin og breytir hinu eðlilega
sköpulagi.
Sjaldgæft að sjáist vel vaxin stúlka
Svo kem ég að neðri hlutanum, pilsinu. Það hjálpar peysunnni með fyrirætlun sína að skera kvenfólkið sundur
í miðjunni því að oftast eru þau höfð
svo þröng um strenginn að alls ekki er
hægt að koma einum fingri þar á milli.
Það gefur að skilja að stúlkurnar
verða mittismjóar með öllum þessum
strengingum og það er líka einmitt tilgangur þeirra, því að þær standa á því
fastara en fótunum að þær gangi ekki
út nema að þær séu mittismjóar. Svo
hvílir allur þungi pilsins á mittinu eða
mjöðmunum, sem er mjög óhollt fyrir
líkamann. Annars er það mjög leiðinlegt að kvenfólkið skuli ekki vera búið
að finna sér upp góðan og hollan búning. Það ætti ekki að láta karlmennina
segja sér hvernig hann á að vera. ...
Það er víst mjög sjaldgæft að hér
sjáist vel vaxin stúlka en unga kvenkynslóðin ætti nú að láta til sín taka
og breyta þessu til batnaðar og vera
þess fullviss að þær eru miklu útgengilegri ef þær eru ekki mittismjóar.“ 0

Reykingar stúlkna
Á síðasta fundi var mjög fjölyrt um
tóbaksnautn og einkum þó um
ósóma þann að sjá konur reykja. Voru
menn all hvassyrtir í garð kvenna og
sögðu jafnvel að húsbrunum hefði
fjölgað síðan reykingar þeirra fóru í
vöxt. Mér þótti þessi ummæli algjörlega óþörf, þar sem aðeins voru sjö
stúlkur viðstaddar, og mér vitanlega
engin sem neytir tóbaks, að minnsta
kosti hefi ég hvorki séð gula fingur né
úttroðið tóbaksnef á neinni þeirra. Það
er ekki þar með sagt að mér þyki fallegt að sjá konur reykja eða r-o-r-r-a
með tóbaksdósir og rauðan vasaklút.
En það má heita all auðvirðileg afsökun, en sem karlmenn ætíð virðast
hafa á reiðum höndum er þeir sjá
einhvern galla á sjálfum sér: „Ekki er
betra að sjá stúlkurnar gjöra það.“
Væri nú ekki reynandi nú, þegar þessi
mikla bindindisalda gengur yfir skólann, að stofna bindindisfélag til þess
að afnema þennan ósið sem búinn
er að eiga sér allt of langan aldur.
Viljinn, 4. janúar 1919

Nemendur sem brautskráðust árið 1919 hittust reglulega eftir að námstímanum lauk. Hér eru þau á 50 ára útskriftarafmæli sínu árið 1969.
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„Það er lífsnauðsyn að verslunarstétt vor skaði eigi landið um milljónir króna ár hvert sakir fáfræði og vankunnáttu,“ sagði Bjarni frá Vogi á Alþingi árið 1919.

Alþingi fjallar um
verslunarnám
Á

rið 1919 lagði meirihluti fjárveitingarnefndar frumvarp fram
í neðri deild Alþingis um Verzlunarskóla Íslands (sjá rammagrein).
Ítarleg greinargerð fylgdi. Þar er lögð
áhersla á að verslunarmannastétt
landsins þarfnist sérmenntunar í sama
mæli og aðrar stéttir enda sé menntunarskortur móðir uppskafningsháttar og hroka. Hvort tveggja hafi gert
vart við sig meðal verslunarmanna
fyrr á tímum en á þessu hafi orðið
gjörbreyting, þorri íslenskra verslunarmanna sé kurteisir menn og liðlegir
í framkomu. Auk þessa þurfi verslunarmenn að umgangast erlenda menn
og „vits er þörf þeim er víða ratar“.

Komi í stað Verzlunarskólans og
Samvinnuskólans
Í greinargerðinni er vikið að Verzlunarskólanum og Samvinnuskólanum sem

báðir hafi notið lítilfjörlegs styrks úr
ríkissjóði. Um Verzlunarskólann segir
að hann hafi verið styrktur af ýmsum
félögum í Reykjavík en þó hafi fjárskortur staðið skólastarfi fyrir þrifum,
áhöld hafi skort, einkum ritvélar, og
kennslubækur sniðnar að þörfum
stofnunarinnar séu ekki til. Fram kemur að báðir skólarnir sæktu um ríkisstyrk 1919 og er þetta talið munu leiða
til þess að kennsla í báðum verði ófullkomin og svaraði ekki kröfum tímans.
Af þessari ástæðu leggur meirihluti
nefndarinnar til að stofnaður verði ríkisrekinn verslunarskóli enda væru
flutningsmenn þeirrar skoðunar að allar þær námsgreinar, sem kenndar væru
í báðum skólum, væru jafn nauðsynlegar öllum þeim sem verslun stunduðu og skipti rekstrarform ekki máli
hvað þetta snerti. Auk þessa kæmi ríkisrekstur í veg fyrir að félög þau, sem

1919

staðið hefðu að baki skólunum tveimur, eignuðust ítök í nemendum og
gætu haft áhrif á skoðanir þeirra í
verslunarmálum. Tekið er fram að
meirihluti nefndarinnar sé þeirrar
skoðunar að í sérskólum skuli ekki
kenna almennar námsgreinar heldur
aðeins þær greinar sem sérmenntunin
útheimti. Því er talið rétt að gera gagnfræðipróf að inntökuskilyrði í skólann.
Einnig kveðst meirihlutinn vera þeirrar
skoðunar að krefja eigi alla nemendur
sérskóla um kennslugjald. Lágmarksskólatími er rökstuddur með því að
ekki komi til mála að gera ráð fyrir
styttri tíma en 21 mánuði ef nemendur
frá skólanum eigi að námi loknu að
vera jafnokar þeirra stéttarbræðra sinna
erlendra sem best séu menntaðir.
Umræðurnar á Alþingi
Talsverðar umræður urðu um frum-

varp þetta. Þeir Matthías Ólafsson,
þingmaður Vestur-Ísafjarðarsýslu, og
Bjarni Jónsson frá Vogi, þingmaður
Dalasýslu, mæltu til dæmis eindregið
með samþykkt þess. Matthías taldi
nauðsynlegt að skólinn yrði óháður
öllum stefnum og veitti nemendum
hlutlausa fræðslu en lagði auk þessa
áherslu á að rannsóknir tengdust
kennslu í vörufræði. Bjarni vék aftur á
móti að mikilvægi menntaðrar verslunarstéttar fyrir landið. „Það er lífsnauðsyn, að verslunarstétt vor skaði
eigi landið um milljónir króna ár
hvert sakir fáfræði og vankunnáttu.“
Hann taldi Verzlunarskólann hafa
unnið gott starf enda væru þar góðir
kennslukraftar en undirbúningsskortur nemenda væri Akillesarhæll skólastarfsins.
Mest bar á þeim Jóni Magnússyni
forsætisráðherra og Pétri Jónssyni

1920
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Frumvarp

Sömu laun fyrir
sömu vinnu

til laga um Verzlunarskóla Íslands

Verzlunarmannafélagið Merkúr var
stofnað 28. desember árið 1913.
Stofnendur voru 23 karlar og konur
sem höfðu menntað sig til verslunarstarfa. Hefur því obbi þeirra verið
útskrifaður úr Verzlunarskólanum,
einhverjir kunna að hafa lært erlendis. Merkúr gekk til kjarasamninga á
árunum 1919–1920 og raðaði öllum félagsmönnum í launaflokka. Tillögur stjórnarinnar voru lagðar fyrir
almennan félagsfund á tímabilinu 7.
mars til 11. apríl 1920. Þar flutti Sigríður Jóhannsdóttir eftirfarandi tillögu: „Karlar sem konur, sem vinna
að sama starfi, hafi sömu laun.“
Stjórnin féllst á þessa tillögu Sigríðar
að því tilskildu að hún speglaði viðhorf og vilja félagskvenna. Virðist
Sigríður hafa dregið í efa að svo væri
og samdi varatillögu sem lögð var
fyrir fundinn og kvað á um að mánaðarlaun stúlkna skyldu vera 30
krónum lægri en laun karla sem
stunduðu sömu vinnu. Gjörðabók
Merkúrs bendir til þess að varatillagan hafi verið samþykkt í félaginu.
Sigríður kann að hafa stundað nám
við Verzlunarskólann en ekki lauk
hún verslunarprófi. Félagsstjórn á árunum 1919–1920 var skipuð fyrrverandi Verzlunarskólanemum einvörðungu. Formaður var Erlendur Ó.
Pétursson. 0

1. gr. Stofna skal í Reykjavík skóla handa verslunarmannastétt ríkisins,
er nefnist Verzlunarskóli Íslands, og skal hann að öllu leyti kostaður af ríkisfé.
2. gr. Inntökuskilyrði í skóla þennan eru hin sömu, sem heimtuð eru
við gagnfræðapróf.
3. gr. Námsgreinar skulu vera: Íslenska, danska, þýska, enska, álagsreikningur, kontokurant, bókfærsla (einf. og tvöf.), verslunar- og
víxilréttur, verslunarlandafræði, verslunarsaga (sérstakl. innl.),
vöruþekking, þjóðmegunar- og viðskiptafræði, hraðritun, vélritun, banka-, síma- og póstviðskipti.
Þjóðmegunar- og viðskiptafræði skal aðallega kennd með fyrirlestrum og skal bent á allar helstu viðskiptastefnur, sem uppi hafa
verið hina síðustu áratugi, og afleiðingar hverrar stefnu að svo
miklu leyti, sem þær eru kunnar.
Við bókfærslukennsluna skal lögð áhersla á fyrirkomulag ýmiss
konar félaga, svo sem samvinnufélaga, hlutafélaga, útgerðarfélaga,
búnaðarreikninga og iðnaðarfyrirtækja engu síður en reikningshald einkafyrirtækja.
Við tungumálakennslu skal einkum lögð áhersla á verslunarmál, og skulu stílar einkum gerðir um þau efni, er að verslun og
viðskiptum lúta.
4. gr. Fastakennarar skulu vera þrír, og er einn þeirra skólastjóri.
Annar hinna kennaranna skal vera sérstaklega fær um að kenna
hagfræði og viðskiptafræði, en hinn sérstaklega bókfærslu.
Stundakennarar skulu teknir, eftir því sem nauðsyn skólans
krefur.
Skólastjóri hefur að byrjunarlaunum 3500 kr., sem hækka á
hverjum tveggja ára fresti um tvö hundruð krónur upp í 4500 kr.
Hinir kennararnir hafa hvor um sig 3000 kr. í laun, sem hækka
á sama hátt upp í 4000 kr.
5. gr. Skólatíminn er 3 ár og eigi skemmri en 7 mánuðir á ári. Skólagjald
er 10 krónur á mánuði fyrir hvern nemanda.
6. gr. Ríkisstjórnin hlutast til um, að svo fljótt, sem því verður við komið, verði samdar og gefnar út kennslubækur við hæfi skólans, og
sér um í samráði við skólastjóra, að kennsluáhöld séu næg fyrir
hendi, svo sem ritvélar o.fl.
Hún semur og reglugerð fyrir skólann.

þingmanni Suður-Þingeyinga í röðum
andmælenda. Jón vildi slá framkvæmdum á frest enda væri endurskoðun fræðslukerfisins alls á döfinni
hjá stjórninni og væri rétt að bíða eftir lyktum þess máls. Pétur fagnaði
frumvarpinu en taldi ekki tímabært
að samþykkja það. Hann bar við lok
fyrstu umræðu fram eftirfarandi tillögu um afgreiðslu með rökstuddri
dagskrá: „Í því trausti, að landsstjórnin taki þetta verslunarskólamál til
íhugunar og meðferðar í sambandi
við skólamál landsins, tekur deildin
fyrir næsta mál á dagskrá.“ Dagskrártillagan var samþykkt með 15 atkvæðum gegn 9. Ljóst er að þingmenn Alþýðuflokks og Framsóknarflokks hafa greitt dagskrártillögunni
atkvæði og allmargir þingmenn úr
dreifbýli sem síðar gengu til liðs við
Íhaldsflokkinn.

Ólík viðhorf skólamanna
Víst er að upp frá þessu voru skólarnir tveir, Samvinnuskólinn og Verzlunarskólinn, látnir sitja við sama borð
hvað snerti opinbera fyrirgreiðslu og
nutu um þetta tilvistar hvor annars.
Verður því ekki annað séð en verulegur hluti þingmanna hafi verið farinn
að telja þetta réttmætt árið 1919 og
þá væntanlega einnig að samvinnumenn skyldu halda sínum skóla og
talsmenn einkaframtaksins sínum.
Tortryggni gætti á milli þessara hópa
og kunna fylgismenn þeirra að hafa
óttast að hinn aðilinn næði of miklum
tökum á hinum sameinaða skóla. Athyglisvert er að mest ber á stúdentum
og háskólagengnum mönnum í þeim
hópi þingmanna sem greiddi atkvæði
gegn dagskrártillögunni. Þeir kunna
að hafa treyst því að stjórn og kennurum hins nýja skóla tækist að kynna
hin ólíku sjónarmið með svo mikilli
hlutlægni að báðir aðilar mættu vel
við una.
Skólastjóri Verzlunarskólans var
sammála fyrrnefndu frumvarpi og

1919

taldi sjálfsagt „að þegar tveir skólar,
sem kenna hið sama, samskonar nemendum á jafnlöngum námstíma, báðir
eru styrktir af opinberu fé af svo
skornum skammti, að hvorugur fær
fyllilega notið sín, þá ber að sameina
skólana og styrkja einn skóla sameiginlega“. Samvinnuskólamenn voru
nokkuð á öðru máli og töldu ekkert
húsrými tiltækt sem rúmað gæti nemendur beggja skóla. Þetta töldu fylgismenn hugmyndarinnar vera tyllirök
og kann það að vera rétt, Samvinnuskólamenn kunna einkum að hafa óttast að missa forræði skólans.
Tveimur árum síðar flutti Jón Þorláksson, þingmaður Reykvíkinga,
breytingartillögu við þann lið fjárlaga
sem kvað á um styrki til Samvinnuskólans og Verzlunarskólans. Lagði
hann til að skólarnir yrðu sameinaðir
og hinn sameinaði skóli rekinn undir
yfirumsjón ríkisstjórnarinnar. Undir
þetta sjónarmið tóku þingmennirnir
Jakob Möller, Magnús Jónsson og Jón
Ólafsson en tillagan var felld með 16
atkvæðum gegn 6. 0

1920

1920
✔ Hæstiréttur Íslands tekur til starfa
✔ Nýja bíó hefur starfsemi sína við Lækjargötu

✔ Fyrsti sendiherrann: Sveinn Björnsson
verður sendiherra Íslands í Kaupmannahöfn

✔ Rauði herinn nær undirtökum í Rússlandi.
Lenín er æðsti maður landsins

✔ Stríð milli Grikkja og Tyrkja
✔ Norðmaðurinn Knut Hamsun fær
bókmenntaverðlaun Nóbels
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Prakkarastrik settu
svip á skólalífið
Vilhelm Steinsen bankamaður
Vilhelm Steinsen var í hópi nýnema í
Verzlunarskólanum haustið 1920.
Hann hafði þá aldrei setið á skólabekk
áður heldur aðeins þegið kennslu af
föður sínum heima við. Vilhelm segir
svo frá í viðtali við Verzlunarskólablaðið árið 1975: „Ég var einkabarn foreldra minna. Faðir minn var læknir
og vildi endilega að ég færi í
Menntaskólann en það aftók ég
vegna hins langa skólatíma. Vegna
veikinda móður minnar lét ég þó
tilleiðast að fara í Verzlunarskólann því það var aðeins tveggja ára
nám.“ Hugur Vilhelms sjálfs stóð
hins vegar til sjómennsku.
Þorði ekki að bjóða út Reykjavíkurdömu
Þrátt fyrir að Vilhelm hafi fyrst og
fremst farið í skólann til þess að þóknast foreldrum sínum, kunni hann vel
við sig þar: „Það var ágætt að vera þar,“
segir hann. „Ég var mjög óframfærinn í
fyrstu því að ég hafði aldrei áður verið í
skóla. ... Við vorum 26 í bekknum, 23
strákar og 3 stúlkur. Heldur þætti það
nú kuldalegt nú á dögum.“ Vilhelm
segist lítinn þátt hafa tekið í félagslífinu
og ekki mætti hann á skólaböllin. „En
svona feiminn sveitastrákur eins og ég
þorði ekki fyrir mitt litla líf að bjóða út
Reykjavíkurdömu því að þær voru svo
fínar.“
„Það sem helst er í sögur færandi í
mínum árgangi og þar í kring,“ heldur
Vilhelm áfram, „eru slagsmálin í stiganum á milli efri og neðri bekkja enda var
það ósjaldan sem bæði ég og aðrir urðu
að fara heim og halda um bossann því
að rifið var allt niður úr. Þá var nú líf í

„Svo heitar urðu umræður einn daginn að við lá að
kviknaði í skólanum. Það var sko heitt í kolunum
þá,“ segir Vilhelm Steinsen en hann var nemandi í
Verzlunarskólanum á árunum 1920–1922.

tuskunum.“ Hann segir að eitt minnisstæðasta atvikið hafi verið bæjarstjórnarkosningar þegar hann sat í efri
bekknum. „Svo heitar urðu umræður
einn daginn að við lá að kviknaði í
skólanum. Þannig lá í því að ofn í einni
stofunni fór í sundur vegna áfloga.
Annar hlutinn flaug út en upp úr hinum stóð loginn. Það var sko heitt í kolunum þá.“
Fjórir ættliðir Verzlinga
Vilhelm lauk burtfararprófi vorið 1922
og fór þá aftur vestur til foreldra sinna

á Ólafsvík. Dvölin þar reyndist þó
endaslepp: „Þótt ég færi nauðugur í
Verzlunarskólann var það ekki meiningin að láta loka sig inni í búðarholu
eða banka en atvik lífsins eru oft á
þann veg að maður ræður ekki við
atburðarásina. Þegar pabbi kom af
þingi einu sinni sagði hann mér að
ég ætti að fara að starfa við Landsbankann í Reykjavík. Það voru lítil gleðitíðindi. Ég vissi ekki einu
sinni hvar Landsbankinn var. ...
Það voru mikil viðbrigði að fara
úr frjálsræðinu inn í dimman
bankann og átti ég í langri og
strangri baráttu við sjálfan mig en
vann að lokum sigur.“ Svo fór að
Vilhelm starfaði í Landsbankanum í
yfir 50 ár og undi hag sínum vel.
Vilhelm kvæntist Kristensu Mörtu
Sigurgeirsdóttur og eignaðist með
henni fjögur börn. Tvö barna Vilhelms
og Kristensu, Garðar og Anna Katrín,
fetuðu í fótspor föður
síns og settust á skólabekk í Verzlunarskólanum. Það gerðu einnig
fjögur barnabörn hans,
Már Steinsen, Guðrún
Marta Þorvaldsdóttir og
systurnar Anna Guðrún
og Brynja Steinsen. Eitt
langafabarn Vilhelms,
Katrín Ómarsdóttir,
stundar nú nám í skólanum. Þá er sonardóttir
hans, Arna Katrín Steinsen, íþróttakennari í
skólanum og tengdadóttir hans, Erna Franklín, er
ritari skólastjóra. 0

Kjarabarátta
kennara
Skólanefnd ákvað laun fyrir stundakennslu upp á eigið eindæmi til
hausts 1918. Þá gekk Alexander Jóhannesson, síðar háskólarektor, á
fund skólanefndar og gerði fyrir
hönd kennara kröfu um að tímakaup
yrði 2,50 krónur á kennslustund eins
og tíðkaðist í Iðnskólanum. Nefndin
hafnaði þessari kröfu og ákvað að
tímakaupið skyldi vera 2,25 krónur
en greiðsla fyrir leiðréttingu stíla vera
hin sama og tíðkaðist annars staðar.
Eftir þetta bárust skólanefnd launakröfur af og til á haustin.
Á fundi 4. október árið 1920 fjallaði nefndin til dæmis um eftirfarandi
bréf, undirritað af Birni Sigurbjarnarsyni, Ólafi Kjartanssyni og Morten
Ottesen:
Vér undirritaðir, sem sótt höfum um
kennslu við Verzlunarskóla Íslands á
komandi starfsári, leyfum oss hér
með að tilkynna háttvirtum skólastjóra nefnds skóla, að vegna almennra samtaka stundakennara í
Reykjavík, er kaupkrafa vor kr. 5,00
fyrir hverja kennslustund.
Skólanefnd ákvað að
nýta ekki kennslukrafta þessara bréfritara en áður hafði
ráðning þeirra verið
samþykkt. Einnig var
hætt við að ráða Valtý Blöndal sem hafði
lýst því yfir í viðtali
að hann gæti ekki
sem góður drengur
tekið að sér kennslu
fyrir lægra kaup.
Aðrir menn fylltu í
skörðin. Árið 1930
féllst nefndin síðan
á kröfu um hækkun í 4 krónur á
kennslustund en hún var borin fram
af Einari Magnússyni fyrir hönd
stundakennarasamtakanna. Jafnframt var ákveðið að greiddir skyldu
25 aurar fyrir hvern stíl sem kennari
leiðrétti. Stílapeningar voru einungis
greiddir tungumálakennurum. 0

1921
✔ Kristján X heimsækir Ísland og stofnar
hina íslensku fálkaorðu

✔ Rafstöðin við Elliðaár vígð
✔ Hús Eimskipafélagsins við Tryggvagötu og
Pósthússtræti tekið í notkun

✔ Ný flugvélategund vekur athygli: þyrlur
sem hafa enga vængi

✔ Háar stríðsskaðabætur vekja reiði og
örvæntingu í Þýskalandi

✔ Ný tíska vekur deilur: konur ganga nú í
pilsum sem ekki ná niður fyrir hné
Þessir piltar brautskráðust frá Verzlunarskólanum árið 1921. Í útskriftarhópnum voru alls 34 nemendur, 28 piltar og sex stúlkur.
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Verslunarráð Íslands tekur við stjórntaumum

Veigamiklar skipulagsbreytingar
ram hefur komið að áhrifamiklir
þingmenn höfðu á árunum
1919 og 1921 lagt til að Samvinnuskólinn og Verzlunarskólinn
yrðu sameinaðir og stofnaður ríkisskóli í stað þeirra. Þessi breyting
hefði haft í för með sér að talsmenn
einkaframtaks og samvinnumenn
hefðu misst forræði skólanna en
þetta virðist þeim hafa þótt viðsjárvert, einkum hinum síðarnefndu.
Margir talsmenn einkaframtaksins
voru í þessu máli hlynntir sameiningu og raunar samskólahugmyndinni síðar. Samt verður að telja líklegt að frumvörpin 1919 og 1921
ásamt fjárhagsvanda Verzlunarskólans hafi hvatt stofnendur skólans til
að fá honum traustan bakhjarl.

F

arráðs boðaði síðan þá Erlend Ó. Pétursson, formann VR, Pétur A. Ólafsson, formann Kaupmannafélagsins, og
Sighvat Bjarnason, formann skólanefndar, til fundar og þar skiptu menn
með sér verkum. Sighvatur skyldi
ganga frá húsnæðismálum, athuga
hvort unnt væri að fá húsnæði í Iðnskólanum en ella tryggja skólanum
áframhaldandi vist á Vesturgötunni, og
þeir Pétur og Garðar Gíslason, formaður Verslunarráðsins, ræða við fjárveitingarnefnd um styrkinn. Upplýsingar
lágu fyrir 2. júlí en þann dag samþykkti Verslunarráð að það skyldi taka
að sér umsjón og yfirstjórn skólans frá
og með 1. maí 1922 enda yrði skólanum skilað skuldlausum í þess hendur
frá þeim tíma.

á við sérhæft nám. Ekki hugnaðist
skólanefnd þessi lausn við nánari athugun heldur taldi heppilegast að
koma á fót eins árs undirbúningsdeild
við skólann. Rökstuddi nefndin þá
niðurstöðu ítarlega í erindi til Verslunarráðsins (sjá rammagrein). Hún
bendir á að ef farið væri að hennar tillögum yrðu næsta ár deildirnar aðeins
tvær, undirbúningsdeild og lokadeild,
og þar næsta ár einnig tvær, undirbúningsdeild og miðdeild, breytingin
komist ekki að fullu í framkvæmd fyrr
en eftir þrjú ár. Þetta er talið gefa
Verslunarráði tóm til að fást við kostnaðarhliðina. Einnig er bent á að aðsókn að skólanum muni væntanlega
minnka verulega ef skólanefndin haldi
fast við samþykkt sína.

Skólanefnd skrifar Kaupmannasamtökunum
Sighvatur Bjarnason, formaður skólanefndar, gat þess á skólanefndarfundi
19. september 1921 að Pétur A. Ólafsson hefði tjáð sér að Kaupmannafélaginu litist vel á þá hugmynd að meiri
samvinna yrði tekin upp milli skólanefndar Verzlunarskólans, Kaupmannafélagsins og Verslunarráðs. Sýnir
þetta að einhver, væntanlega Sighvatur, hefur þá þegar verið farinn að leita
hófanna um samvinnu þessara aðila.
Skólanefnd samþykkti að rita Kaupmannafélaginu bréf um málið.
Sighvatur var félagi í VR. Hann flutti
eftirfarandi tillögu á félagsfundi 22.
janúar 1922: „Verzlunarmannafélag
Reykjavíkur ályktar að fara þess á leit
við Verslunarráð Íslands að það taki að
sér eftirleiðis yfirstjórn verslunarskóla
landsins.“ Tillagan var samþykkt og
mun þetta ásamt þreifingum milli
Kaupmannafélagsins og skólanefndar
vera upphaf þess að Verslunarráð tók
að sér yfirstjórn skólans.
Þremur dögum síðar fjallaði stjórn
ráðsins um bréf frá Kaupmannafélaginu og VR þar sem þessa var farið á
leit. Þriggja manna nefnd var kosin til
að íhuga málið og var hún skipuð
þeim Jóni Brynjólfssyni, Ólafi Johnson
og Jes Zimsen. Næsta dag var síðan
samþykkt að rita Kaupmannafélaginu,
VR og fjárveitingarnefnd Alþingis og
óska eftir styrk enda yrði ákvörðun
ekki tekin fyrr en svör bærust.

Ný skólanefnd tekur við
Ný skólanefnd Verzlunarskólans tók
við sumarið 1922. Hún hélt sinn fyrsta
fund 31. júlí og fjallaði þá um framtíðarskipulag skólans. Nefndin áleit
tvo bekki vera lágmark og taldi sig
geta bent á leið til að auka kennsluna án þess að kostnaður færi vaxandi. Þetta skyldi gert með því að
setja próf úr 1. bekk gagnfræðaskóla sem inntökuskilyrði haustið
1923, próf úr 2. bekk gagnfræðaskóla haustið 1924 og fullgilt gagnfræðapróf haustið 1925. Eftir það
þyrfti skólinn ekki að kenna annað
en það sem lyti að sérmenntun
verslunarmanna og yrði fullkominn
verslunarskóli. Bent er á að verslunarstéttin verði ætíð að hluta skipuð
mönnum sem ekki þurfi á fullkominni verslunarmenntun að
halda, til dæmis afgreiðslufólk (afhendingarmenn), og sé því nauðsynlegt að koma á fót kvölddeild
fyrir þetta fólk. Talið er fullvíst að
kvöldskóli þessi þurfi ekki að vera
skólanum fjárhagsleg byrði. Verslunarráði voru sendar þessar tillögur.
Það féllst á stofnun kvölddeildar
strax 13. október.

Samþykkt að starfrækja
undirbúningsdeild
Verslunarráðið fjallaði um þessar til-

Leitað til fjárveitingarnefndar
Hinn 28. febrúar var svo ákveðið að
rita fjárveitingarnefnd og fá upplýst
hve hár styrkur fengist. Stjórn Verslun-

Deilt um inntökuskilyrði
Síðar á því skólaári samþykkti skólanefnd að prófs úr 1. bekk Menntaskólans í Reykjavík eða Gagnfræðaskólans á Akureyri skyldi krafist til
inngöngu í Verzlunarskólann haustið
1924 og prófs úr 2. bekk haustið
1925 og síðar. Þetta var talið tryggja
að nemendur skólans hefðu fengið
nægilega almenna menntun, þegar
þeir settust í skólann, til að geta tekist

Breytingar á skólanefnd
Skólanefnd Verzlunarskólans var skipuð fimm mönnum þar til Verslunarráð tók
við yfirstjórn skólans en þá var nefndarmönnum fækkað í þrjá. Auk þessa virðist
hafa verið tekin upp sú skipun árið 1925 að kjósa skólanefnd til fjögurra ára en
áður var ekki um sérstakt kjörtímabil að ræða eftir því sem best verður séð.

1921

lögur skólanefndar og tjáði nefndinni
niðurstöðu sína í eftirfarandi bréfi,
dagsettu 11. desember 1923:
„Bréf yðar, dags. 30. okt. þ.á. hefur
Verslunarráðið móttekið, þar sem þér
vekið athygli á að breyta muni þurfa
inntökuskilyrðum þeim við Verzlunarskólann, er Verslunarráðið hafði
ákveðið og bendið jafnframt á nýjar
leiðir, annaðhvort þá að rýmka um
kröfur þær, sem gerðar hafa verið sem
inntökuskilyrði, og hina að stofnuð
verði undirbúningsdeild við skólann.
Verslunarráðið hefur þegar tekið
þetta nýmæli yðar til rækilegrar athugunar og felst einróma á þá tillögu yðar
að hagkvæmasta breytingin muni vera
sú, að stofna undirbúningsdeild, einkum þar sem fallast má á rök yðar fyrir
því að með þessu sé skólinn ekki settur í neina frekari fjárhagslega hættu.
En fram hjá þeirri hlið má ekki ganga á
meðan svo þröngt er fyrir dyrum.“ 0

Úr bréfi skólanefndar til Verzlunarráðs

Hvers vegna var þörf á undirbúningsdeild?
við málið skilið, verð„Nú kemur það í ljós, að eins og Verslunarráðið hefur
mjög, að vakna hljóta
ur undirbúningsnámið mjög í molum, og það svo
með þessu lagi komi að
verulegar efasemdir um, hvort undirbúningsnámið
ráðstafanir. – Í gagnnokkru haldi, eða svo miklu að réttlætt geti þessar
m bekk verði sem
hverju
í
fræðaskólum er ekki um það hugsað, að námið
þrjú árin. Afleiðingin af því
heillegast, heldur er því dreift eftir ástæðum á öll
í sumum greinum er nýað kippa burtu síðasta árinu verður sú, að námið
tekið. Þá hafa nemendur
byrjað og í öllum ólokið, þegar 2. bekkjar próf er
t um Ísland, allmikið í Íst.d. lesið talsvert í landafræði, en þó lítið eða ekker
d í almennri sögu.
landssögu, en aðeins fornöld og eitthvert brot af miðöl
en allmikið í grasafræði. Í
Þeir hafa lesið hálfa bók í eðlisfræði og dýrafræði,
talnareikningi (í 1.
stærðfræði hafa menn þá lesið nokkuð af almennum
um er námið heillegmálun
Í
bekk) og brot af bókstafareikningi og rúmfræði.
gur sé auðvitað þar eins
ast, eins og auðskilið er, þótt fullkominn undirbúnin
og í öðrum greinum miðaður við þrjú ár. ...
sem skólanefnd
Eigi til bráðabirgða að leita ráða út úr þeim ógöngum,
Önnur leiðin er sú að
finnst málið vera í, getur hún hugsað sér tvær leiðir.
mest skerðast, og miða
fella burt úr kröfunum allar þær námsgreinar, sem
reikning. Er nefndinni
inntökukröfurnar aðallega við málanám og ef til vill
að skapi, en mundi þó
ljóst, að þetta er tilslökun, sem henni er ekki mjög
engu er breytt. Hin leiðef
i,
kjósa hana heldur en það kák, sem verða mund
ef gera skal tilslökun á
in, sem skólanefnd þó hiklaust mundi helst kjósa,
árs undirbúningsdeild,
annað borð, er sú, að setja á stofn við skólann eins
ar almennar námsnokkr
þar sem kenndar yrðu með ríflegum stundafjölda
ngur, og að líkindum
greinar, svo sem íslenska, danska, enska og reikni
má ráð fyrir 30 stunda
landafræði og saga, að minnsta kosti Íslands. Gera
hafa 4 stundir í íslensku,
námi á viku í slíkri undirbúningsdeild, og mætti þá
u, ensku og reikningi.
landafræði og sögu hverju um sig og 6 stundir í dönsk
eru í skólann, bættist
Ef inntökuskilyrði yrðu svipuð í þessa deild og nú
í skólanum, og mundi að
þessa árs nám algerlega við það, sem nú er kennt
er sagt, búist við að betþví stór bót um sinn, þótt skólanefnd, eins og áður
horfið, þá verður skólur þurfi að gera áður en lýkur. – Verði að þessu ráði
verslunardeildir.“
inn fyrst í stað 3 ára skóli, undirbúningsdeild og 2
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Kvöldskólinn tekur til starfa

Erfitt nám að loknum
löngum vinnudegi
K

völdskóli Verzlunarskólans var
starfræktur í fyrsta sinn veturinn
1922–1923. Kennsla hófst 1.
nóvember og henni lauk 30. maí, eða
mánuði síðar en dagskólanum. Nemendur í kvöldskólanum voru 40 þegar
mest var en oft á tíðum lauk aðeins
hluti þeirra prófi. Haustið 1922 hófu til
að mynda 40 nemendur nám en aðeins
16 luku prófi um vorið. Þessar tölur
segja ýmislegt um það hversu erfitt það
hefur verið að stunda krefjandi nám í
kvöldskólanum að afloknum löngum
vinnudegi.
Kennt var í skólanum fimm kvöld í
viku, frá mánudegi til föstudags, tvo
tíma í senn. Nemendur voru því allt í
allt tólf tíma á viku í skólanum og
skiptust kennslustundirnar á milli sex
námsgreina, dönsku, ensku, íslensku,

reiknings, reikningsfærslu og
skriftar. Auk þess gátu nemendur sótt próflaus námskeið í
þýsku og bókfærslu. Allt að 36
nemendur sóttu þessi próflausu
námskeið í þeim tilgangi að
bæta kunnáttu sína og hæfni.
Aðsókn að kvöldskólanum fór
minnkandi þegar leið á áratuginn. Haustið 1927 hófu til að
mynda aðeins 16 nemendur nám
við skólann en brottfall var lítið.
Allir nema einn luku prófi um vorið auk þess sem fimm nemendur
fengu að taka próf við kvöldskólann
eftir að hafa stundað nám utanskóla
um veturinn. Svipað var uppi á teningnum skólaárið þar á eftir. Síðasta
starfsár kvöldskólans var veturinn
1933–1934. 0

Mælska hans er ómótstæðileg
Konráð Gíslason verslunarmaður

K

onráð Gíslason stundaði nám við
Verzlunarskólann 1922– 1924.
Hann var fæddur í Reykjavík á
annan dag jóla árið 1904 og var því
sautján ára gamall þegar hann hóf nám
við skólann. Faðir hans, Gísli Jónsson,
var verslunarstjóri og síðar átti Konráð
eftir að feta í fótspor hans og leggja
verslunarstörf fyrir sig.
Konráð var tvíkvæntur. Fyrri eiginkona hans var Hulda Bjarnadóttir en sú
síðari Anna María Helgadóttir. Konráð
rak Sportvöruverslunina Hellas um
langt árabil. Hann lét einnig mikið að
sér kveða innan íþróttahreyfingarinnar
og sat meðal annars í Ólympíunefnd Íslands og í stjórn Frjálsíþróttasambands
Íslands. Konráð var mikill skákmaður
og tók þátt í ýmsum skákmótum á

1922
✔ Innflutningur léttra vína heimilaður
✔ Hafin útgáfa á Dansk-íslenskri orðabók
Sigfúsar Blöndals

✔ Þrjú skip farast og með þeim 34 menn
✔ Indverski baráttumaðurinn Mahatma
Gandhi dæmdur í fangelsi. Hann hvatti til
borgaralegrar óhlýðni við Breta

✔ Gröf Tútankamons faraós finnst í
Egyptalandi

✔ Írlandi skipt og borgarastyrjöld hefst í
landinu

fjórða áratugnum. Hann ritstýrði og gaf
út Íþróttablaðið á árunum 1935–1942.
Þá sat hann í stjórn Verzlunarmannafélagsins Merkúrs og Verzlunarmannafélags Reykjavíkur um tíma og gaf út
bókina Íslensk verzlunarbréf árið 1936.
Konráð sat í fyrstu stjórn Nemendasambands Verzlunarskóla Íslands sem
stofnað var árið 1939. Hann lét því
mikið að sér kveða meðal verslunarmanna í Reykjavík, bæði innan og
utan skólans.
Hæðinn og orðheppinn
Konráð var áberandi í félagslífinu á
námsárum sínum. Um hann voru
skrifaðir palladómar í Viljann og fékk
hann óvenju jákvæða dóma hjá skólabræðrum sínum. Konráð skrifaði sjálfur mikið í Viljann og var oft svo harðorður í greinum sínum að undan því
var kvartað. Konráð var um tíma ritari
Málfundafélagsins og var farið lofsamlegum orðum um störf hans þar: „Hann
er sem kunnugt er ritari félagsins, og
hefir staðið óaðfinnanlega í stöðu sinni.
Hann hefir áreiðanlega átt mestan þátt í
fundum í vetur og unnið ósleitilega að
því að fundirnir færu ekki í hundana
og umræður yrðu sem fjörugastar.
Mælska hans er ómótstæðileg og hefir
margur í vetur fengið óþyrmilega að
kenna á hans hárfína háði og ... orðheppni.“
Einstakar skáldskapargáfur
Annar skólabróðir Konráðs gerði mikið

1922

koma of seint í skólann á morgnana.
Framkoma hans er djarfmannleg og
nýtur hann almennt hylli kvenna. Sem
dæmi um kvenhylli hans má nefna það,
að stúlkurnar í neðri deild fara ekki
strax inn í bekkinn og hringt er, heldur
bíða kennarans frammi á ganginum, til
þess að fá sem lengst að njóta þeirrar
sælu að vera í návist Konráðs. Síðast
og ekki síst er að minnast á skáldskapargáfu hans og er sagt að hann
kóróni skáldskaparlist skólans, og er
þá mikið sagt, því skólinn er auðugur af góðum skáldum.“

Konráð Gíslason stundaði nám í Verzlunarskólanum á árunum 1922–1924. Hann lét til sín taka í
félagslífinu og síðar var hann einn af stofnendum
Nemendasambands Verzlunarskólans.

úr kvenhylli hans og djarfmannlegri
framkomu: „Konráð Gíslason er maður
lítill vexti, ljóshærður og mjög fríður.
Festa og skynsemi leiftrar úr augum
hans og er hann vanafastur maður með
afbrigðum, sem sjá má af því að sjaldan
bregður hann útaf vana sínum með að

Takmarkalaus kvenhylli
Sá þriðji sem fann sig knúinn til að
skrifa palladóm um Konráð minntist
einnig á kvenhylli hans og áhuga á
skemmtunum af ýmsu tagi: „Konráð
Gíslason er maður fríður sýnum og
kvenhylli hans er takmarkalaus. Hann
er 2. maður dansnefndarinnar og jafnan hrókur alls fagnaðar á dansæfingunum. Hann er stórgáfaður maður og
tekur öllum bekkjarsystkinum fram í
góðri frammistöðu í tímum. Hann hefir verið ötull starfsmaður Málfundafélagsins í vetur og jafnan borið sigur úr
býtum á fundum. Hann hefir upp á
síðkastið fengist töluvert við kolaverslun þessa bæjar, en ekki hefir hún
fengið orð fyrir að hafa batnað síðan
hann tók að skipta sér þar af. Gleðimaður er Konráð mikill og jafnan eftirsótt vara í samkvæmum og þá helst
þar sem kvenfólk er.“ 0
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Skotin í íslenskukennaranum
Inga E. Laxness leikkona

I

ngibjörg Einarsdóttir leikkona,
sem betur er þekkt undir nafninu
Inga Laxness, stundaði nám í
Verzlunarskólanum á árunum
1922–1924. Í ævisögu sinni, sem
Silja Aðalsteinsdóttir skráði, segir
Inga frá skólanum, skemmtanalífi
ungs fólks í Reykjavík og tildrögum
þess að hún valdi Verzlunarskólann
fremur en Menntaskólann í Reykjavík. Hún segir meðal annars:

Skólaböllin minnisstæð
„Þegar ég var búin með barnaskólann
fór ég í Verzlunarskólann, var einn vetur í kvöldskóla og einn vetur í dagskóla, hætti 1924. Sextán ára. Ekki
man ég eftir að hafa lokið prófi þar.
Pabbi vildi endilega að ég færi í Lærða
skólann, gamla skólann hans, en hann
var alltof langur fyrir mig. Ég hef alltaf
verið óþolinmóð og vildi fara að komast til útlanda. ...
Eini kennarinn sem ég man vel eftir
þar var Magnús Ásgeirsson skáld, svo
grannur og fríður. Hann kenndi mér íslensku [í kvöldskólanum] og gekk alltaf
í sjakket í vinnunni. Ég lagði á mig að
læra alltaf fyrir tímana hjá honum því
ég var svo skotin í honum. ... Annars
eru mér minnisstæðust skólaböllin í
Verzló, þau voru haldin í Iðnó. Þá sátu
stelpurnar á bekkjum meðfram veggjum og strákarnir stóðu í þéttum hóp í
dyrunum. Svo sat maður og hugsaði í
angist: Skyldi svermeríið mitt koma og
bjóða mér upp? Stundum kom hann og
stundum ekki, það skipti kannski ekki
mestu máli. En að „sitja yfir“ eins og
það var kallað, það var allra púkalegast.
Ég gerði það aldrei, ég dansaði vel
nefnilega. Inn á milli voru dömufrí og
þá spanaði ég yfir gólfið. Strákurinn
sem ég var skotin í ... var eftirsóttur og
eins gott að vera snögg.
Helsta skemmtunin að ganga
rúntinn
Reykjavík var ekki stórborg 1924, en
maður hugsaði ekkert um það, hún var
bara Reykjavík sem maður var fæddur
og uppalinn í. ... Ég man ekki til þess
að mér hafi verið bannað að fara á rúntinn en ekki fór ég fyrr en um sextán ára
aldur. Eftir það var maður ekki í rónni

1923
✔ Strandferðaskipið Esja hefur siglingar
✔ Ingibjörg H. Bjarnason tekur sæti á
Alþingi fyrst kvenna

✔ Listasafn Einars Jónssonar opnað
✔ Hitler gerir misheppnaða valdaránstilraun
í München

✔ Jórdanía skilin frá Palestínu
✔ 300.000 manns farast í jarðskjálfta í
Tókýó

fyrr en maður var kominn á rúntinn á
kvöldin. Það var alltaf mýmargt fólk í
bænum á kvöldin, allir að súkka eftir
að sjá svermeríið sitt. Svo gekk maður
fram og aftur, alltaf að mæta sömu
svermeríunum aftur og aftur! ... Við
Tóta vinkona mín í Þórshamri fórum
saman á rúntinn, og oft leyfðum við
Súttu frænku minni að fara með okkur
þó hún væri tveim árum yngri. Hún
nefndi það iðulega seinna hvað við
hefðum verið góðar að hafa hana með.
Áður en við lögðum af stað dubbuðum
við okkur upp, varalituðum okkur og
duftuðum okkur með púðurbréfum
sem við rifum úr púðurheftum. Dósirnar voru ekki komnar þá. Svo gengum
við af stað, arm í arm allar þrjár eins og
var til siðs. Þegar við vorum búnar að
fá nóg af labbinu fórum við í Björnsbakarí, því þar var opið langt fram á
kvöld – alveg til miðnættis minnir mig
– keyptum okkur rjómakökur, tvær eða
þrjár á mann og borðuðum þær heima
hjá Tótu af því hún hafði sérherbergi.
Skautavals á Tjörninni
Mér þótti afskaplega gaman að renna
mér á skautum. Alla vetur var ís á
Tjörninni og alltaf stillur auðvitað á
þessum árum! Ég fór niður á Tjörn við
hvert tækifæri, á kvöldin, í löngu frímínútunum meðan ég var í skóla og í
borðunartímunum mínum eftir að ég
fór að vinna á skrifstofu. Og ekki kom
ég aftur á hárréttum tíma ef svellið var
gott. Ég hef aldrei verið punktlig.
Við Katrín Viðar ... vorum bestar á
skautum í bænum. Skemmtilegast var
að dansa á skautunum, fá góðan félaga
og renna sér í takt, svífa hring eftir
hring um Tjörnina. Hún var upplýst á
kvöldin og oft lék lúðrasveit á bakkanum. Þá dönsuðum við skautavals.
Þetta var vinsæll skemmtistaður ungs
fólks og mikið um að fólk hitti svermeríin sín þarna á kvöldin. ... Ég man
alltaf eftir fyrsta skautabúningnum
mínum. Það var vítt jerseypils niður á
miðja kálfa, blússa úr jersey eins og
pilsið og hattur í stíl. Búningurinn var
ljósblár með hvítum doppum og þótti
voða fix. Ég hef alltaf verið hégómagjörn. Svo var maður í þykkum sokkum og stígvélum utan yfir. Fyrst voru
skautarnir skrúfaðir á stígvélin og það
voru mestu vandræði því að þeir vildu
detta af.“
Sumarið eftir að Inga gaf Verzlunarskólanámið upp á bátinn kynntist hún
Halldóri Laxness á Þingvöllum. Sex árum síðar gengu þau í hjónaband. Halldór og Inga slitu samvistum árið 1940
og settist hún þá á skólabekk í nýstofnuðum leiklistarskóla Lárusar Pálssonar. Inga varð ein ástsælasta leikkona landsins á fimmta og sjötta áratugnum. Árið 1960 hætti hún að leika
en það sama ár giftist hún Óskari
Gíslasyni kvikmyndagerðarmanni. 0

1923

Inga E. Laxness á ánægjulegar minningar frá skólaböllunum í Verzlunarskólanum. „Inn á milli voru dömufrí og þá spanaði ég yfir gólfið,“ segir hún.

Þóra Marta Stefánsdóttir var
dúx skólans árið 1923.

Sturlaugur Jónsson var semídúx
við burtfararpróf árið 1923.

Dúxar fá verðlaun
Dúx skólans vorið 1923 var Þóra
Marta Stefánsdóttir og semídúx var
Sturlaugur Jónsson. Við útskrift fékk
Þóra Marta afhent verðlaun frá skólanum og sömuleiðis fékk Konráð
Gíslason sem var dúx í neðri deild
verðlaun. Þá afhenti skólastjóri Sturlaugi verðlaun og voru þau frá honum persónulega.
Þóra hlaut 111 og 2/3 stig á burt-

fararprófi en Sturlaugur 109 og 1/3.
Var þetta afar góður árangur hjá þeim
báðum en meðaleinkunn á burtfararprófi þetta árið var 92 og 1/3 stig.
Ólíkt mörgum skólasystrum sínum
átti Þóra eftir að nýta sér menntunina
úr Verzlunarskólanum því eftir að
námi lauk gerðist hún umboðssali í
Reykjavík. Hún gekk að eiga Karl
Hinrik Albertsson. 0
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Skólastjóri í
innheimtustörfum
E

inhver stirðleiki hefur verið í
samskiptum Jóns skólastjóra Sívertsen við Verslunarráð á
þriðja áratugnum enda var honum
tvisvar sagt upp starfi, í septembermánuði 1923 og í marsmánuði 1927.
Í fyrra skiptið var starfssvið skólastjóra aukið við endurráðningu, hann
skyldi auk starfa að skólastjórn innheimta framlög þau til skólans, sem
gefin höfðu verið fyrirheit um, og tillög til Verslunarráðsins að auki. Þetta
var ítrekað við endurráðningu 1927
en að öðru leyti áttu kjörin að vera
hin sömu og þau voru fyrir uppsögnina 1923.
Tekið var fram í tengslum við uppsögnina 1923 að næstkomandi vetur
skyldi enginn nemandi fá leyfi til að
sitja í tímum nema framvísa skilríkjum
um að hafa greitt skólagjald. Þetta
kynni að vera orsök uppsagnarinnar
enda virðist Jón Sívertsen ekki hafa
gengið hart fram í innheimtuaðgerðum
af þessu tagi.
Skólastjóri virðist hafa farið vítt um
land við innheimtu 1923–1924. Verslunarráð hafði samþykkt að hann fengi í
innheimtulaun 10% af fyrsta þúsundinu en síðan skyldu launin hækka í
20% af hverjum þúsund krónum sem
hann innheimti til viðbótar. Skólastjóri
innheimti 5.000 krónur sumarið 1924
en gat af einhverjum ástæðum ekki
staðið skil á fénu. Þá var ákveðið að
hann skyldi greiða 250 krónur á mánuði upp í það sem á vantaði og skyldi

Kúristar eiga
undir högg
að sækja
Orðið „kúristi“ er oft notað í niðrandi
merkingu, kastað iðulega fram til
þess að gera minna úr mótstöðumönnum sínum og slá sig um leið
til riddara á kostnað þeirra. Venjulega nota þetta orð þeir menn sem
vanrækja skólanám sitt og sjá ofsjónum yfir hvað hinir eru komnir
langt á undan þeim. Þessir svonefndu „kúristar“ verða þess oft
óbeinlínis valdandi að meira sé lært
í skólunum en ella, að minnsta kosti
mun því svo að nokkru leyti vera
varið hjá okkur. Þeir hafa líka óspart
fengið að heyra það hjá skólabræðrum sínum og þá venjulega þeim
sem nálega aldrei líta í bók og
standa oftast á gati þegar þeir koma
upp.
Viljinn, 1. mars 1924

1924
✔ Íhaldsflokkurinn stofnaður. Verður síðar
✔
✔
✔
✔

Málverk af Jóni Sívertsen eftir Ásgeir Bjarnþórsson.

það fé tekið af launum. Ekki hefur hér
verið um alvarlega yfirsjón að ræða,

skólastjóra var næsta sumar falin sams
konar innheimta og á sömu kjörum. 0

✔

Sjálfstæðisflokkur með samruna við
Frjálslynda flokkinn
Héraðsskólinn á Laugum hefur starfsemi
sína
Stytta af Ingólfi Arnarsyni afhjúpuð á
Arnarhóli
Vladimir Lenín er látinn í Rússlandi eftir
alvarleg veikindi. Stalín tekur við völdum
Adolf Hitler dæmdur í fangelsi en náðaður
eftir átta mánuði
Albanía og Grikkland verða lýðveldi

Peysufatadagurinn

Stúlkurnar blikka strákana
E

lstu heimildir sem til eru um
peysufatadag nemenda í Verzlunarskólanum eru frá árinu 1924.
Ekki var gefið frí í skólanum í tilefni
dagsins. Stúlkur mættu á peysufötum í
skólann en drengirnir í sínum hefðbundnu skólafötum. Einhverjir hafa þó
dregið fram betri fötin því allir vildu
piltarnir líta vel út þennan dag og ekki
að ástæðulausu.
Árið 1924 var peysufatadagurinn
haldinn hátíðlegur hinn 29. febrúar.
Klukkan 10 um morguninn var dönskutími hjá Hálfdáni Helgasyni: „Byrjaði
kennarinn tímann með því að minna
stúlkurnar á daginn, og óska þeim allrar
farsældar. Einnig samhryggðist hann
piltunum, því að eins og þið vitið, verða
þeir annaðhvort að taka stúlkurnar sem
fala þá, eða að gefa þeim silkikjól að
öðrum kosti.“ Stúlkurnar máttu sem
sagt velja sér pilt þennan dag. Fór valið
þannig fram að stelpurnar reyndu að ná

athygli þess pilts sem þeim leist best á
og fengu hann til að setjast við hliðina á
sér. Sumir misskildu blikkið og settust
annaðhvort í rangan stól eða yfirhöfuð
ekki. Kom jafnvel til ryskinga þegar
tveir piltar töldu að sama stúlkan hefði
blikkað þá báða.
Spenningurinn virðist hafa verið töluverður í skólanum þennan dag og
fylgdu margir hamingjusamir piltar
stúlkunum sínum út úr skólahúsinu en
aðrir sátu svekktir eftir. Viljinn sparaði
ekki stóru orðin og lýsti afdrifum nokkurra nemenda. Um einn piltinn segir:
„Er alveg hörmulegt að hugsa til þess,
hvílíkar sálarkvalir og hugarangur hann
hefir orðið að líða á þessum merka degi,
og er vonandi, að slíkt komi ekki oftar
fyrir hann. En hann bar sig karlmannlega og lét ekki bugast af þessum vonbrigðum og hrakförum sínum, og er
sagt svo, að hann muni nú vera að
mestu leyti búinn að ná sér aftur ...“ 0

1923

Elstu heimildir sem til eru um peysufatadag Verzlunarskólans eru frá árinu 1924. Hins vegar hefur ekki
fundist ljósmynd af nemendum á peysufatadegi frá þessum tíma. Þessi mynd er tekin á peysufatadegi árið
1943.
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Tuskuðu skólastjórann til
Einar Sigurðsson útgerðarmaður

E

inar Sigurðsson úr Vestmannaeyjum var við nám í Verzlunarskólanum 1922–1924. Honum
liggur gott orð til allflestra kennaranna í ævisögu sinni, einkum þó til
Einars Magnússonar, síðar rektors
Menntaskólans í Reykjavík, og Þórbergs Þórðarsonar, rithöfundar og
skrásetjara ævisögunnar, og tekur
fram að bekkjarsystkinin hafi haldið
gildi fimmta hvert ár frá því að þau
útskrifuðust og ætíð boðið þessum
tveimur kennurum til þess fagnaðar.
Ævisagan sýnir þó að skriftar- og vélritunarkennarinn, Sigríður Árnadóttir, varð oft fyrir hrekkjum og sumum
miður smekklegum. Einar segir meðal annars:

Hæna gaggar í kennslustund
„Það var alltaf óróasamt í tímum hjá
fröken Sigríði. Hún var gæf og hafði
litla stjórn og umbar alla okkar óknytti.
Fyrra árið mitt í skólanum voru
hænsni höfð í kjallaranum undir neðri
deild. Þar voru kolin líka geymd, og
þar voru kamrar skólans, allt hvað innan um annað og ekki sérlega þrifalegt á
að líta. Þeir voru eins og útikamrar
gerðust í þá daga.

Sigríður Árnadóttir skriftarkennari varð fyrir barðinu
á stríðni nemenda.

Einhverju sinni í frímínútum, næst á
undan skriftartíma hjá fröken Sigríði,
handsömuðum við eina pútuna og
létum hana niður í kolakassann,
sem stóð við hliðina á ofninum
og var með tréhlera yfir.
Nú kemur fröken Sigríður
inn eftir hringingu, sest við
kennarapúltið og byrjar að
kenna. Ég sat á enda á
bekk beint út af ofninum
og hafði verið falið að
taka lokið af kolakassanum, þegar fröken Sigríður væri búin að hagræða
sér á kennarastólnum.
Ég lyfti lokinu, og í
sömu andrá þýtur pútan
upp úr kassanum og tekur að gagga og vaggar
fram að kennarapúltinu.
Allt tryllist í bekknum. „Hér
hefur orðið ljóta slysnin. Pútan hlýtur að hafa komist með
einhverjum óskiljanlegum hætti
upp um loftgatið,“ sögðu prakkararnir. Margir sjálfboðaliðar spruttu úr
sætum sínum og tóku að elta pútuna
um bekkinn með hrópum og
handapati. Fröken Sigríður yfirgaf
kennarasætið og flúði út í horn og
stjórnaði þaðan aðgerðum, að svo
miklu leyti sem hún lét þær til sín
taka og stjórn varð á komið. Loksins
tókst að handsama pútuna og koma
henni niður í kjallarann. Þá komst ró
yfir bekkinn, og fröken Sigríður settist
við kennarapúltið og bandaði til okkar
með pennaskaftinu eins og veldissprota, sem hún hélt skáhallt milli
vísifingurs og þumalfingurs. Það var
henni títt, þegar hún vildi þagga niður
í okkur.
Það var daglegt brauð, áður en skriftartími átti að hefjast, að krítaðir voru á
gólfið margir hænufætur og eins á töfluna. Þessar teikningar áttu að sýna viðurnefni, sem einhverjir ódámar höfðu
gefið fröken Sigríði. En hún lét alltaf
eins og hún sæi þetta ekki og kærði
okkur aldrei fyrir skólastjóra.“

Einar Sigurðsson stundaði nám í Verzlunarskólanum árin 1922–1924 og hafði frá mörgum eftirminnilegum prakkarastrikum að segja.

Skólastjóranum þótti góður
brjóstsykur
Einar lýsir Jóni skólastjóra Sívertsen
líka allnákvæmlega og segir bæði á
honum kost og löst:
„Hann var stór og myndarlegur
maður, og honum gekk vel að halda
uppi aga. Við bárum virðingu fyrir
honum og höfðum jafnframt nokkurn
beyg af honum. Hann var strangur og
laðaði okkur ekki að sér. Hann hafði
það til að vera hryssingslegur og
snöggur í viðmóti. Hann kenndi okkur bókfærslu og álags- og rentureikn-

ing. Ég man eftir, þegar hann byrjaði
að kenna okkur fyrst um haustið. Þá
lagði hann mikla áherslu á, að við
lærðum að beita rissfjöður. Hann
lét okkur strika dálka á síðu
eftir síðu og örk eftir örk og
ganga frá reikningsformum.
Mér finnst nú, þegar ég lít
til baka, að Jón hafi látið
okkur grauta í allt of mörgum bókfærslukerfum og
margt af því hafi orðið að
engu gagni, þegar til
reynslunnar kom. Námstíminn var líka allt of
stuttur til þess að gera svo
mörgum verkefnum viðhlítandi skil. Það bætti
ekki heldur úr skák, að Jón
var óreglusamur, sérstaklega
seinni veturinn. … Jón
reykti mikið sígarettur og
þótti góður brjóstsykur, einkum Kongen af Danmark. Lét
hann okkur kaupa þetta fyrir sig.
Hann lét okkur skrifa með penna og
pennastöng. Hann sagði, að við ættum
ekki að skrifa með sjálfblekungi, fyrr en
við þyrftum ekki að krota annað en
nafnið okkar.“
Einar getur þess að nemendur hafi
oft verið að tuskast til í stiganum í
skólahúsnæðinu í frímínútum og nefnir
tvö dæmi um að starfsmenn skólans
hafi óvart lent í þeirri áflogabendu. Í
annað skiptið var fórnarlambið Hálfdán
Helgason, dönskukennari, sem nemandi gerði sig líklegan til að kasta yfir
handriðið í skólahúsinu, en í hitt skiptið „vissum við ekki fyrri til en við vorum komnir með skólastjórann inn í
þvöguna, þar sem hún var þéttust og
átökin hörðust. ... Okkur varð heldur
en ekki hverft við, þegar það rann upp
fyrir okkur, að það var sjálfur skólastjórinn, sem við vorum farnir að tuska
til.“ 0

Óþekkar
skólastúlkur
Það mun sjaldan hafa komið fyrir, að
kvenfólk væri óstilltara í kennslustundum en karlmenn. Má það því
heita nýtt í skóla og hafi ekki tíðkast
fyrr en í neðri deild í vetur, að kvenfólkið hegðaði sér verr en karlmennirnir. Kennararnir hafa margoft
minnst á þetta við stúlkurnar, en það
hefur verið sama og hella olíu á eld
því ætíð eftir það hefur komið meir
og meir fram í þeim stelpan. En þó
gekk það fram úr öllu hófi á fimmtudaginn 30. fyrri mánaðar þegar að
Einar (Magnússon) sagði þeim í
landafræðitíma „að þær yrðu að

1923

1924

leggja niður kvenorðið áður en þær
kæmu inn í skólastofuna“ og svo
sama dag þegar vor skapgóði og
lundhægi skriftarkennari sagði þeim
að „halda kjafti“. Má þetta heita einsdæmi í sögu námsmannanna, að
kvenfólkið sé svo óstillt. Dettur
manni því helst í hug að ætla að þær
– stúlkurnar – séu að sýna að þær
geti víðast hvar haft yfirburði fram
yfir karlmenn. Lofum þeim að verða
sér oftar til skammar, drengir, og
konkurerum ekki við þær í óspektinni.
Viljinn, 9. nóvember 1924
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Sá einn í gegnum þennan
endemis skollaleik
Þórbergur Þórðarson íslenskukennari

Þ

órbergur Þórðarson, rithöfundur, kenndi íslensku við Verzlunarskólann á árunum 1921–
1925 og er ljóst af heimildum að
hann skar sig að mörgu leyti úr kennaraliði skólans. Skoðanir hans á þjóðmálum voru róttækar og kom fyrir að
hann lenti í hörkurifrildum á kennarastofunni. Urðu þau stundum til þess
að Þórbergur velti því fyrir sér hvort
hann yrði rekinn frá skólanum.

Sköllóttir af afturhaldi
Skólalífinu lýsir Þórbergur meðal annars í bréfi til Vilmundar Jónssonar vinar
síns sem ritað er í október árið 1923.
Fer hann þar ófögrum orðum um yfirmenn skólans: „Ekki er enn búið að
reka mig frá Verzlunarskólanum. Skólinn var settur fyrir nokkrum dögum.
Þar voru viðstaddir sumir svæsnustu
kapitalistar bæjarins, sköllóttir af afturhaldi. Þeir heilsuðu mér með handarbandi og stórri referentsíu. Annaðhvort
þyki eg merkilegur kennari eða ekkert
mark er tekið á mér í poletík. Skólastjóri hélt ræðu og lofaði mjög ósérplægni hinna sköllóttu. Var sem drypi
hunang af ásjónum hinna kennaranna.
Eg einn sá í gegnum þennan endemis
skollaleik og hló í hjarta mínu. Svo innlífaður er Lárus skepnan Jóhannesson
braskarastéttinni, að í vetur kennir
hann verzlunarrétt við skólann fyrir
ekki neitt. – Í morgun kenndi eg mun á
hljóðstöfum og samhljóðendum í
annarri deildinni, en i-hljóðvörpum í
hinni. Alla leyndardóma þessara hluta

skýri eg með myndum, sem eg teikna
sjálfur á töfluna, og þykir það góð
skemmtun. Hálfdán Helgason segir, að
eg spyrji meistaralega vel á prófum. Eftir tímana átti eg langt poletískt rifrildi
við sjálfan skólastjórann. Þetta er nú
maður, sem þorir að hafa sannfæringu.“
Lausn frá 4200 stílum
Eftir að kennslu lauk vorið 1924
fór Þórbergur vestur á Ísafjörð og
sökkti sér ofan í skriftir og vann
þá einkum að því að skrifa Bréf
til Láru. Hann dásamaði sveitakyrrðina og í bréfi til vinkonu
sinnar Kristínar Guðmundsdóttur prísaði hann sig sælan
fyrir að vera laus við slappleika Reykjavíkurlífsins og
andlega fátækt nemenda
sinna. Þórbergur skrifar:
„Eg er orðinn margfalt gáfaðri síðan eg kom hingað vestur. Heimska, deyfð og slappleiki Reykjavíkurlífsins er rokið
burt úr mér. Að nokkru leyti er
það að þakka lausn minni frá
4200 stílum, sem ekkert vit er í,
og 150 nemendum, sem aldrei
hafa skilið neitt og eiga ekkert andlegt áhugamál. Eg þekki ekkert jafn
andlega drepandi. Hins vegar er það
lausn mín frá hinni idiotisku þögn,
sem einkennir svo margt ungt fólk í
Reykjavík. Þú þekkir vel þessa árangurslausu leit hugans eftir orðum, þessar krossfarir sálarinnar um eyðimerkur
hinnar idiotisku þagnar.“ 0

„Ekki
er enn
búið að
reka mig
frá Verzlunarskólanum,“
skrifaði Þórbergur
í bréfi til Vilmundar
vinar síns árið 1923. Þórbergur kenndi við Verzlunarskólann á árunum 1921–1925.

Söguleg starfslok
Þórbergur ekki endurráðinn
Þórbergur Þórðarson hafði verið ráðinn stundakennari í íslensku við Verzlunarskólann haustið 1921 og síðan
endurráðinn næstu haust, síðast haustið 1924 og í öll skiptin án þess að
mótbárur kæmu fram. Hinn 26. september 1925 samþykkti skólanefnd aftur á móti „að hafa alla sömu kennara
og síðasta vetur, að því undanteknu,
að Þorgrími Kristjánssyni var veitt íslenskukennslan í báðum deildum.“
Samþykkt þessi fól í sér að Þórbergur
var ekki endurráðinn haustið 1925.
Taldi Þórbergur að hann væri þannig
látinn gjalda skrifa sinna og skoðana.
Var Þórbergur rekinn?
Þórbergur, sem ætíð er titlaður málfræðingur í skólaskýrslu, kenndi íslensku í báðum deildum 1921–1924
en aðeins í efri deild 1924–1925. Þá
var Þorbergur Kristjánsson kominn aft-

ur að skólanum eftir nokkra fjarveru.
Þórbergur sendi frá sér Bréf til Láru
1924 og vakti bókin allmikla hneykslun. Næsta ár birti Þórbergur „Opið
bréf til Árna Sigurðssonar fríkirkjuprests“. Það er dagsett á Ísafirði 14.
september 1925 og var prentað í Alþýðublaðinu 24. september. Þórbergur
staðhæfir í „Svari til Árna Sigurðssonar
fríkirkjuprests“ sem var prentað í Alþýðublaðinu 30. september að lífsskoðun sú, sem prestur hafi stutt, hafi
„fengið því til leiðar komið, að ég hefi
verið sviptur kennslustörfum við báða
skóla þá, er ég hefi starfað við undanfarin ár“. Þetta er síðan ítrekað í minningum Einars Sigurðssonar sem Þórbergur skráði en þar segir svo: „Þórbergur var svo rekinn frá skólanum
haustið 1925. Það var út af pólitískum
ritsmíðum hans, Bréfi til Láru, sem
kom út veturinn 1924, og Bréfi til séra

1924

Árna fríkirkjuprests og Eldvígslunni, er birtust haustið
1925. Þetta þóttu ókristileg
skrif í meira lagi og ekki aldeilis á
pólitískri línu forráðamanna skólans,
þar að auki nýstárleg og urðu mörgum
hneykslunarhella.“
Röð viðburðanna
„Eldvígslan“ (dagsett 10.–26. október
1925) birtist enn síðar en bréfin til
séra Árna og getur því ekki fremur en
„Svarið“ verið orsök þess að Þórbergur
var ekki endurráðinn, því eins og áður
sagði var ákvörðun um það tekin á
fundi skólanefndar 26. september.
„Opna bréfið“ hafði raunar komið fyrir
sjónir almennra lesenda tveimur dögum fyrir skólanefndarfundinn en ekki
er víst að skólanefndarmenn allir og
skólastjóri hafi kynnt sér efni þess.
Er þá tvennt til: „Opna bréfið“ hefur

valdið svo mikilli og snöggri hneykslun að ekki hefur verið talið verjandi
að endurráða Þórberg af þeim sökum
eða að skólayfirvöld hafa talið Þorberg
Kristjánsson heppilegri starfsmann en
Þórberg og aukið kennslu hans á
kostnað hins síðarnefnda. Þorbergur
hafði starfað áður við skólann og naut
álits sem kennari. Heimildir í gögnum
skólans skera ekki úr um þetta atriði.
Víst er á hinn bóginn að Bréf til Láru
vakti ekki meiri hneykslun forráðamanna Verzlunarskólans en svo að
hvergi í gögnum skólans er þess getið
að áminna eigi Þórberg fyrir þá bók,
hvað þá að vísa honum úr starfi. Rétt
þykir að benda á að skólanefnd ræddi
stundum frammistöðu kennara í starfi
á fundum sínum á þessum árum. 0

1925
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Hvernig tók Þórbergur
brottrekstrinum?
Þ

órbergur Þórðarson taldi að
Bréf til Láru myndi stofna kennarastöðu hans í hættu. Með
henni skipaði hann sér endanlega í
flokk með mönnum á vinstri væng
stjórnmálanna. Bókin var í einhverjum skilningi yfirlýsing um að hann
léti ekki kúga sig til pólitískrar
hlýðni. Margir fögnuðu þó útkomu
hennar og nokkuð óvænt seldist hún
vel og gaf vel í aðra hönd. Það gerði
stöðu Þórbergs sterkari á þjóðmálavettvanginum og hann var ekki eins
háður illa launuðu kennarastarfinu
og áður.

Var tekið með dynjandi
lófarklappi
Í janúar árið 1925, stuttu eftir að Bréf
til Láru kom út, skrifaði Þórbergur Vilmundi Jónssyni: „Bréf til Láru hefir
orðið mér meiri féþúfa en eg bjóst við.
Og það hefir jafnvel skapað mér meiri
orðstír en eg gerði mér vonir um, þegar eg sat yfir því flötum beinum í bælinu í fyrra vetur. Sunnudag einn í
október las eg upp úr því nokkra
meinlausa kafla í Nýja bíó. Húsið var
troðfullt, og margir urðu frá að hverfa.
Þegar eg kom upp á ræðupallinn, var
mér tekið með dynjandi lófaklappi.
Næsta sunnudag las eg aftur upp flesta
sömu kaflana fyrir fullu húsi. Upp úr
þessu hafði eg á sjötta hundrað krónur
fríar. Laglegur skildingur fyrir gjaldþrota skrífli.
Eftir þetta hafði eg engan frið fyrir
upplestrarkvabbi.

En eg neitaði mörgum slíkum beiðnum. Skríllinn verður að fá spekina í
smáskömmtum með löngu millibili,
svo að hann ofmettist ekki. Þeir, sem á
mig hlustuðu voru einkum pólitískir
andstæðingar mínir, mennirnir, sem eg
var að skamma, og það voru þeir, er
helst keyptu bókina.“
Feginn þegar honum var sagt upp
Skólaárið 1924–1925 var það síðasta
sem Þórbergur kenndi við Verzlunarskólann. Þetta var fjórði veturinn í röð
sem Þórbergur kenndi sama námsefnið
og honum var farið að leiðast þófið.
Starfið var illa borgað og í því gafst lítið svigrúm fyrir háfleygar hugsanir og
andríkar umræður. Í inngangi að bókinni Mitt rómantíska æði segir Helgi M.
Sigurðsson um Þórberg: „Hann virðist
hafa verið samviskusamur í starfi og
ekki óvinsæll af nemendum sínum.
En það átti ekki mjög vel við hann að
stagla mikið í sömu hlutunum, fara
yfir 150 stafsetningarverkefni í viku
hverri og annað í þeim dúr. Svo hélt
hann ekki aga sem skyldi. Hann var
því hálf feginn þegar honum var sagt
upp ...“
Svipað viðhorf kemur fram í bréfi
sem Þórbergur skrifaði Steinþóri bróður sínum í nóvember 1925: „Eg hefi
ekki tekið þennan brottrekstur nærri
mér. Undir niðri hefir mér þótt mjög
vænt um hann. Hann hefir fært mér
nýja og mikla þekkingu á mannlegri
náttúru. Þar að auki hefir hann losað
mig við illa borgað og erfitt starf. Eg
hefi nú meiri tíma en áður, til þess að vinna að
hugsjónamálum mínum. Og þar mun eg
ekki láta deigan síga.“
Eg hefi þótt
ágætur kennari
Af bréfi Þórbergs til
Steinþórs má ætla að
nefndarmenn skólanefndar Verzlunarskólans hafi
verið misjafnlega áfjáðir í
að reka Þórberg frá skólanum og Jón Sívertsen, sem
var yfirlýstur andstæðingur
Þórbergs á pólitíska sviðinu, virðist hafa séð á eftir
góðum kennara. Þórbergur
lýsir gangi mála á eftirfarandi hátt:
„Undanfarin ár hefi eg
kennt við Verzlunarskólann
og Iðnskólann. Eg hefi þótt
ágætur kennari og stundað
verk mitt af samviskusemi. Í
sumar ferðaðist eg um Snæfellsnes og Breiðafjörð, en síð-

1924

ara hluta sumarsins var eg á Ísafirði.
Nokkrum dögum áður en eg ætlaði að
fara þaðan suður til kennslustarfa
minna, símar Erlendur Guðmundsson
til mín og segir, að búið sé að segja
mér upp kennslu við báða skólana. Eg
fór samt suður og fekk þá að vita nánar um þessa ráðabreytni. Skólanefnd
Verzlunarskólans hraus hugur við að
hafa jafnróttækan jafnaðarmann við
þennan virðulega íhaldsskóla. Jón
Brynjólfsson leðursali, sem þar er í
skólanefnd, krafðist þess, að eg yrði
rekinn frá skólanum. Hinir skólanefndarmennirnir, Magnús Jónsson
dósent og Sighvatur Bjarnason fyrrverandi bankastjóri, létu það gott
heita. Og þar með var brottrekstur
minn frá skóla þessum samþykktur og

afráðinn í nefndinni. Undir eins og eg
kom suður fór eg á fund Jóns Sívertsens skólastjóra og bað hann að gefa
mér skriflegan vitnisburð um
kennsluhæfileika mína og ástundun.
Jón lofaði mér vitnisburðinum og
sagði, að eg skyldi sækja hann til sín
síðar um daginn. En þegar eg kem eftir vitnisburðinum til Jóns, þá er hann
runninn á rassinn með loforð sitt og
kvaðst engan vitnisburð vilja gefa mér.
Jón óttaðist, að það mundi kvisast til
skólanefndar, að hann hefði gefið mér
vitnisburðinn, því að vitanlega gat
hann að eins gefið mér góðan vitnisburð. En það hélt hann að gæti leitt til
þess, að hann kæmist í ónáð hjá
nefndinni og yrði kanske vísað frá
skólanum ... “ 0

1925
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Stúlkur fara á mis
við leikfimikennslu

Ó, hann er
svo sætur

Þ

rátt fyrir að nám við Verzlunarskólann væri öllum opið, bæði
piltum og stúlkum, að uppfylltum inntökuskilyrðum, gætti töluverðrar óánægju með hlutskipti
stúlknanna í skólanum. Þær höfðu
ekki aðgang að leikfimitímum eins og
piltarnir, þær áttu erfitt með að notfæra sér svokölluð sundfrí og þær
voru ekki gjaldgengar í kór skólans.
Um þetta var töluvert skrifað á síðum
Viljans á síðari hluta þriðja áratugarins.

Heitt og kalt bað með í kaupunum
Í febrúar 1926 skrifaði ungur skólapiltur um þetta óréttlæti og var honum ofarlega í huga að bæta möguleika
stúlknanna á að stunda heilsurækt í
einhverju formi. „Eins og þið vitið er
leikfimi tvisvar í viku. Hlunnindi
fylgja leikfiminni – sú að heitt og kalt
bað fylgir. Erum við strákarnir því vel
settir, en stúlkurnar verða að fara á
mis við þetta.“ Hafa ber í huga að ekki
áttu allir nemendur þess kost að fara í
bað á heimilum sínum og því voru
þetta töluverð forréttindi.
Stúlkurnar gátu heldur ekki nýtt sér
þau fríðindi sem nemendum voru
færð þegar skólastjóri gaf nemendum
leyfi frá kennslu til að fara í sund. Áðurnefndur piltur skrifar: „Þá kemur
sundfríið. Þær fá vitanlega frí eins og
við. En þær eiga bágt með að nota það
sem skyldi. Þær koma sér ekki til þess
að vera á sama tíma og við í laugunum. Þess vegna verða þær að sitja hjá.
Og ég býst við, að ekki þurfi þær síður, að þroska sig líkamlega og halda
heilsunni heldur en við.“ Pilturinn
leggur því næst til að nemendur vinni
saman að því að stúlkurnar fái sérstakt

Stúlkurnar í Verzlunarskólanum höfðu ekki aðgang að leikfimitímum eins og piltarnir og áttu erfitt með að
notfæra sér svokölluð sundfrí. Þessi mynd er af stúlkum í leikfimitíma í Reykjavík á þriðja áratugnum.

frí til íþróttaiðkunar og að gert verði
ráð fyrir sundkennslu inni í stundatöflu skólans. Þessi tillaga hans náði
ekki fram að ganga.
Mætið öll og hafið sundbol
Rúmlega ári síðar er málið enn á dagskrá. Þá hafði skólastjóri nýverið gefið
nemendum leyfi til þess að fara í sund
á skólatíma. Þrjátíu skólapiltar nýttu sér
leyfið en engin stúlka var með í för. Af
því tilefni skrifar einn pilturinn í Viljann: „Eins og allir vita er sund mjög
holl og nauðsyn íþrótt, og það hefur
komið til máls að sund yrði eitt skyldufag í öllum skólum, og ég lít svo á að
þetta þyrfti að komast sem fyrst í framkvæmd. Við í Verzlunarskólanum erum
á eftir tímanum í þessu sem mörgu
öðru ... og ég er viss um að skólastjóri
gæfi okkur frí oftar, ef hann vissi, að
við færum í sundlaugar NB allir.
Þið skólasystur komið líka, því ef þið

komið, fara miklu fleiri piltar. Það hafa
margir gaman af að sjá menn synda vel
og stinga sér ofan af háabretti, en ekki
er síður gaman að horfa á stúlkurnar.
Mætið öll næst og hafið sundbol.“
Heilsubótarganga í Hafnarfirði
Áskorun þessi virðist ekki hafa haft tilætluð áhrif. Í mars 1927 var gefið
sundlaugarfrí á nýjan leik en sem fyrr
vildu stúlkurnar ekki fara í sund með
strákunum. Þeir voru engu að síður
áfjáðir í að njóta samvista við kynsystur sínar og stungu upp á því að þau
færu öll saman í skemmtiferð til Hafnarfjarðar. Það varð úr að hluti nemenda fór saman niður á B.S.R. og ók
þaðan á tveimur bifreiðum suður í
Hafnarfjörð. Í Hafnarfirði var dvalið í
tvo tíma og farið í heilsubótargöngu
um hraunið. Sumir fóru í leiki en aðrir
skoðuðu bæinn. Þótti ferðin heppnast
einstaklega vel. 0

Ég svaf yfir mig og kom ekki í fyrsta
tímann á mánudaginn var. Ég legg af
stað að heiman kl. 55 mínútur í níu,
þegar ég kem niður á Vesturgötu,
koma þær Sigga og Helga á móti
mér, og sé ég að þeim er mikið
niðrifyrir. Helga valhoppar á undan,
stekkur beint í fangið á mér og
segir:
„Hugsaðu þér að,“ lengra komst
hún ekki, því Sigga greip fram í:
„Lofaðu mér að segja honum það.“
Ég vissi ekki hvaðan á mig stóð
veðrið, því að það var einna líkast
sem báðar stelpurnar væru af göflunum gengnar, þær þrifu hvor í aðra
og rifust um að birta mér leyndarmálið. Loksins tekur Sigga til máls:
„Það er kominn nýr strákur í
neðrideild. Ó hann er svo ...“
„Er svo hvað?“ sagði ég og ætlaði
að halda áfram:
„Svo sætur,“ segir hún og roðnar
lítið eitt. „Hann er ofan úr Borgarnesi, í gráum frakka, vel vaxinn á
brúnum skóm, meðallagi hár með
enska húfu, hefur falleg augu, beint
nef, jafnar tennur, og fer vel að
brosa, hátt enni og hár greitt aftur,
er að öllu leyti hinn greindarlegasti
og fallegasti strákur í skólanum,
hann heitir Árni og er sonur kaupmanns úr Borgarnesi,“ segir Sigga.
Þá stappar Helga niður betri fætinum, og tekur við: „Finnst þér ekki
fallegt nafn Árni?“ segir hún.
„Svona heldur snoturt,“ segi ég,
og fer leiðar minnar. ...
Til sanninda merkis um samkeppnina skal nefna það að margar
af skólastúlkunum hafa komið í nýjum kjólum og jafnvel „golftreyju“
lausar síðan Árni kom. En hvað um
það, samkeppnin lifi!
Viljinn, 13. febrúar 1926

Eftirbátur
annarra skóla
Það hefir tíðkast hér í skólanum undanfarna vetur, að piltarnir hafa iðkað leikfimi innan skólans. Þeir hafa sjálfir séð
um að útvega kennara og hús fyrir leikfimina. Það er að vísu mikill kostnaður
við leikfimi þessa, og verða því þeir,
sem leggja stund á hana, að leggja eitthvað af mörkum. Síðustu vetur hefir
skólinn veitt leikfimisstyrk, að upphæð
150 krónur á ári. Ég er í engum efa um
það, að við hefðum allir mjög gott af
því, að iðka leikfimi í vetur, en það er
þeim erfiðleikum bundið að búast má
við, að þátttaka fáist ekki næg, en því
fleiri sem þátttakendur eru, því minna
gjald þarf hver einstakur að láta. Leik-

fimi er iðkuð við næstum hvern einasta
skóla sem skyldunámsgrein. Þörfnumst
við, sem erum í Verzlunarskólanum
ekki leikfimi, eins og þeir, sem stunda
nám við aðra skóla? Jú sannarlega. Þess
vegna skora ég á ykkur, kæru skólabræður, að stunda af kappi skólaleikfimina, því að þeim tíma, sem til þess er
eytt, er áreiðanlega vel varið. Það er
ekki nóg að auka á þekkingu sálarinnar,
heldur verður einnig að halda líkamanum við, svo að hann sé hæfilegur fyrir
tápmikla og stóra sál. – Heilbrigð sál í
hraustum líkama.
Axel Magnússon

1925

Viljinn, 14. október 1928

Á þriðja áratugnum börðust nemendur fyrir því að leikfimi yrði gerð að skyldunámsgrein. Skólinn veitti nemendum styrk en þeir sáu sjálfir um að útvega leikfimisal og kennara.

1926
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Málfundafélagið í kreppu
Á

þriðja áratugnum lenti Málfundafélagið í töluverðri kreppu.
Fíflalæti einstakra nemenda
settu svip sinn á fundi félagsins, líkt
og áratuginn á undan, og svo fór að
menn skiptust í tvær fylkingar. Sumir
vildu að málfundir væru vettvangur
fyrir ræðuhöld, aðrir vildu nota fundi
félagsins sem almenn skemmtikvöld.
Þeir síðarnefndu settust gjarnan út í
horn, spiluðu á spil og áttu það til að
grípa fram í fyrir ræðumönnum með
ýmsum athugasemdum.
Framfarafélag Verzlunarskólans
Venja var á þessum árum að kjósa nýja
stjórn Málfundafélagsins í janúar eða
febrúar ár hvert og var þá einnig kosið í
aðrar nefndir, svo sem Skemmtinefnd,
dansnefnd og ritstjórn Viljans. Í febrúar
1926 voru kosningar haldnar samkvæmt venju en margt fór úrskeiðis í
því sambandi. Hluti nemenda sakaði
aðra um kosningasvindl og var hart
tekist á um embættin. Fór svo að lokum að nýtt félag var stofnað til höfuðs
Málfundafélaginu. Af því tilefni var
skrifað í Viljann: „Laugardaginn 20.
mars var stofnað nýtt félag af nemendum Verzlunarskóla Íslands. Því var nafn
gefið og kallað „Framfarafélag Verzlunarskóla Íslands“. Tilgangur félagsins er
víst aðallega sá að lofa mönnum þeim
að komast í stjórn og ritstjórn sem mest
langaði til þess, en fengu eigi þau
embætti á síðasta aðalfundi „Málfundafélags Verzlunarskóla Íslands“.“ Lítið er
fjallað um Framfarafélagið á síðum Viljans næstu misseri en þó kemur fram að
það var enn starfandi vorið 1927.
Sáttavilji í mönnum
Haustið 1928 var skrifað í Viljann:
„... hefir bekkjarígurinn sem reis upp í
fyrra komið allmiklum kyrkingi í Málfundafélagið og honum svo miklum að
oft kom það fyrir í fyrra vetur að fundarfall varð einungis vegna þess að nemendur skólans voru svo illir út í hverja
aðra að þeir gátu ekki látið sjá sig saman á málfundum ...“ Greinilegt er að
ástandið hefur verið orðið óþolandi en
þegar þarna var komið sögu var sáttavilji í mönnum. Mánuði síðar skrifaði
Páll Kolbeins, nemandi í 2. bekk,
hvatningarorð til skólasystkina sinna:
„Verum skemmtileg og fjörug í viðræðum við hvert annað, kynnumst hvert
öðru og reynumst sem skólasystkini,
og Málfundafélag vort mun lifa og
dafna og við munum telja dagana til
hvers fundar þar sem við komum öll
saman og skemmtum okkur. Það
munu reynast okkur skemmtilegustu
sunnudagar. En þetta munum við ekki
geta nema við tökum saman höndum
og stöndum sem einn maður.“ Ástandið virðist hafa farið töluvert batnandi
þennan vetur og þegar komið var fram
á skólaárið 1929–1930 má segja að
skólaandinn hafi verið til fyrirmyndar
og félagslífið í miklum blóma.

Sundraðir föllum vér
Þrátt fyrir að menn skiptust í fylkingar
og skólaandinn væri ekki sem bestur
framan af þriðja áratugnum voru enn
menn í skólanum sem höfðu háar hugmyndir um tilgang og markmið Málfundafélagsins. Á hverju ári voru skrifaðar greinar í Viljann þar sem ítrekað
var að bæði fundirnir og blaðið væru
vettvangur nemenda til þess að læra að
aga hugsun sína og tjá sig um ýmis
markverð málefni. Í Viljanum 27. febrúar 1926 má lesa eftirfarandi áskorun:
„Þeir, sem hér eru í skólanum nú,
eiga sumir ef til vill eftir að verða leiðtogar þjóðarinnar í verslunarmálum, og
þeir geta aldrei lært það of snemma að
félagsskapur er undirstaða sem þeir
eiga að byggja á. Því að sameinaðir
stöndum vér en sundraðir föllum vér.
Málfundafélagið starfar fyrst og fremst
að því að æfa menn í ræðu og riti, það
er tvennt sem hver verslunarmaður
þarf að vera leikinn í og væri nauðsynlegt að kenna slíkt hér í skólanum en
sleppa heldur einhverri námsgrein sem
við höfum lítið gagn af. Vegna þess að
nú, þegar miklar árásir eru gerðar á
verslunarstéttina, verða verslunarmenn
að geta svarað fyrir sig. Ég verð að endingu að láta þá von mína í ljósi að nú
hefjist allir nemendur skólans handa
og reyni eftir mætti að auka félagslíf
meðal vor, því eins og það er nú, er
það oss öllum til vansæmdar.“
Reisum okkur fagran minnisvarða
Rétt eins og það reyndist erfitt að fá
nemendur til að mæta á fundi Málfundafélagsins var þrautin þyngri að fá
fólk til að skrifa í Viljann. Ritstjórnin sá
nær alfarið um að halda uppi blaðinu.

Palladómar voru plássfrekasta efni þess.
Þá voru skrifaðar ófáar greinar þar sem
ritstjórar hvöttu nemendur til að skrifa
í blaðið og minntu á að með því væru
þeir að skapa heimildir fyrir framtíðina.
Í febrúar 1926 skrifar nýráðinn ritstjóri
blaðsins, Emil B. Magnússon:
„Að mínu áliti er blaðið okkar Viljinn
einskonar minnisvarði, sem eftirkomendur okkar geta séð og yfirvegað. Það
er því nauðsynlegt að þessi minnisvarði okkar sé reistur á grundvelli
skynseminnar, á grundvelli trúarinnar
á hinu góða og göfuga sem býr í
manninum, og á grundvelli kærleikans
sem góðum skólasystkinum sæmir og
sem þau eiga að bera hvert til annars.
Sé þetta undirstaða okkar minnisvarða,
þá verður hann sjálfur prýddur glitrandi leiðarstjörnum sem með geislum
sínum munu lýsa ófarinn veg eftirkomenda okkar. Ég vil því, í þessari minni
fyrstu grein sem kemur fyrir ykkar
sjónir, áminna þá um sem blaðið vilja
prýða með greinum sínum og skrifum
að vanda til þeirra eftir mætti því það
besta er ekki ofgott. Ófyrirleitnum
greinum og ummælum verður ekki
gefið rúm í blaðinu. Gætið að því,
kæru skólasystkin og félagar, að það
besta er ekki of gott handa því sem við
unnum og okkur þykir vænt um, en
það á okkur að þykja um blaðið okkar
Viljann því hann er spegill hugsana
okkar og hann verður okkar minnisvarði.“

ur og vorið 1927 birtust stöku sinnum
metnaðarfullar greinar um sjálfstraust
og orðheldni, böl áfengisdrykkjunnar
og um dýraverndunarmál, svo að dæmi
séu nefnd. Þetta vor var einnig tekið
upp það kerfi að skipa ritnefnd fyrir
hvert blað sem bar ábyrgð á því að
skrifað væri í blaðið og þannig séð til
þess að raddir sem flestra nemenda
heyrðust. Skætingurinn hélt þó áfram. Í
Viljanum haustið 1927 segir til að
mynda: „Það sem einna mest hefir
hindrað okkur nemendur Verzlunarskólans til að taka til máls á fundum að
undanförnu, er það að við álítum okkur
ekki fær til að halda snjallar ræður og
búumst við að að okkur verði hlegið og
ræður okkar hártogaðar á allan hátt.“
Vorið 1928 var farið að birta smásögur
eftir nemendur en sumar þeirra virðast
einkum hafa verið skrifaðar einstökum
skólasystkinum til háðungar. 0

Að okkur verður hlegið
Þrátt fyrir þessar háleitu hugsjónir mátti
enn lesa neikvæð ummæli skólasystkina
um hvert annað. Haustið 1926 voru
palladómar að vísu að mestu lagðir nið-

1925
✔ Lög um mannanöfn staðfest. Enginn má
✔
✔
✔
✔
✔

taka sér ættarnafn
Björg Þorláksdóttir Blöndal ver doktorsritgerð fyrst íslenskra kvenna
Brynjólfur Bjarnason saksóttur fyrir
guðlast vegna blaðagreinar um Bréf til
Láru
Paul von Hindenburg kjörinn forseti
Þýskalands. Adolf Hitler gefur út Mein
Kampf
Nýr bandarískur dans, charleston, fer sem
eldur í sinu um Evrópu
Charles Chaplin fær mikið lof fyrir mynd
sína Gullæðið

The Collar Society kölluðu þeir sig strákarnir úr Verzló. Standandi í aftari röð frá vinstri eru: Geir G. Jónsson, Teitur Finnbogason, Hróbjartur Bjarnason, Adolf
Björnsson, Bergþór Þorvaldsson og Óskar Þórðarson. Sitjandi frá vinstri eru: Hjálmar Blöndal og Haukur Eyjólfsson. Myndin er væntanlega tekin árið 1933.

1925

1926
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Þriðji bekkur
tekur til starfa
Árið 1926 var skipulagi Verzlunarskólans breytt. Í stað þess að starfrækja neðri
deild og efri deild var skólanum skipt
upp í þrjár bekkjardeildir. Efri deild hét
þá 3. bekkur, neðri deild 2. bekkur og
það sem um tíma hafði verið undirbúningsdeild var nú kallað 1. bekkur. Í nýrri
reglugerð fyrir skólann segir: „Skólinn
er í 3 bekkjum. Hann er jafnt fyrir konur sem karla.“ Nám við Verzlunarskólann tók því formlega þrjú ár í stað

tveggja áður. Þó voru dæmi um að nemendur fengju að sleppa 1. bekk og hefja
nám í 2. bekk að undangengnu sérstöku
prófi.
Verslunarráð sótti um 5.000 króna
fjárveitingu vegna þessarar breytingar
en fékk 10% þeirrar upphæðar. Gert
hafði verið ráð fyrir því að upphæðin
(5.000 krónurnar) yrði greidd í eitt
skipti fyrir öll en hækkun ríkisstyrks
náði til fleiri ára. 0

Bakkusarmerkin blökku
Í skóla okkar mun nálega helmingur
nemenda neyta áfengs drykkjar, en
misjafnlega mikið, þó
allir of mikið. Þetta er
umhugsunarvert og án
efa er vínið lang stærsti
óvinur sem við höfum að
stríða við og þurfum að
ráða bót á hið allra
fyrsta. Það er grátlegt að
sjá unga og efnilega
drengi vera að reika
ósjálfbjarga og viti sínu
fjær um göturnar. Þetta
eru drengir sem gætu
orðið landi og lýð til
blessunar ef þeir létu
ekki hinn illa óvin sigra
sig. Það er eins með
Bakkus eins og munnmælin herma um Skrattann að ef maður rétti
honum litla fingurinn,
þá sé hann búinn að ná
allri hendinni, ef við
víkjum hársbreidd frá
mótstöðuaflinu, þá er
hann búinn að ná okkur
á sitt vald, og að vera
þræll sinnar nautnar,
verra er ekki til.

Bakkusarmerkin eru blökk og þau
hafa alltaf illt í för með sér. Hann deyfir
gáfurnar, svæfir hugsanirnar, fyrir því sem gott
og göfugt er, tekur frá
okkur mannorð og mannkærleika, kemur okkur til
að hugsa aðeins um sjálfa
okkur og undir stjórn
hans verðum við aumustu
skepnur jarðarinnar. ...
Þið svíkið ekki einungis
sjálfa ykkur heldur og
foreldra ykkar. Allir góðir
foreldarar krefjast þess af
barninu sínu að það forði
sér frá hinum hálu brautum heimsins. Einnig veit
ég það að foreldrar ykkar
krefjast þess að þið neytið
ekki áfengs drykkjar og
þið fáið ekki að fara á
skemmtanir upp á annað
en að leggja það við
drengskap ykkar. Já, þið
lofið, en efnið ekki. Auk
þess eru mörg ykkar að
eyða annarra fé, því þið
eruð ekki enn farin að
vinna fyrir ykkur.
Viljinn, 5. mars 1927

Einkunnir nemenda
Í skólaskýrslu árið 1926–1927 kemur
fram að til þess að standast próf í 1.
bekk þurfi að fá 50 stig, í 2. bekk 65

1926
✔ Veðurstofa Íslands stofnuð
✔ Útvarp tekur til starfa í Reykjavík
✔ Skopblaðið Spegillinn hefur göngu sína
✔ Borgarastyrjöld hefst af fullum þunga í
Kína

✔ Líbanon verður sjálfstætt ríki
✔ Claude Monet, einn frægasti málari
impressjónista, er látinn

stig, og í 3. bekk 80 stig. Við burtfararpróf nefnist einkunnin ágætiseinkunn ef nemandi nær að minnsta
kosti 120 stigum, 1. einkunn ef hann
nær 96 stigum, 2. einkunn ef hann
hefir færri stig en 96. Einkunnakerfið
er nefnt einkunnastig „Örsteds“. Byrjað var að reikna út aðaleinkunn eftir
þessu kerfi árið 1923.
Árið 1925 virðist hafa orðið töluverð
verðbólga í einkunnum en meðaleinkunn við burtfararpróf er þá 106,19.
Aðeins þrír nemendur náðu þeim árangri á þriðja áratugnum að fá ágætiseinkunn. Helgi R. Magnússon fékk
ágætiseinkunn árið 1925, Jón Jónsson
fékk ágætiseinkunn árið 1928 og
Magnús Sveinbjarnarson árið 1929. 0

1926

Á þriðja áratugnum var Reykjavík óðum að taka á sig nútímalegri mynd. Nemendum Verzlunarskólans
fannst skólinn hins vegar ekki standast kröfur tímans um þægindi og aðbúnað.

Nemendur kvarta ...
febrúar 1927 barst skólanefnd
kvörtunarbréf frá nemendum og
var það undirritað af 79 nemendum af 94 sem þá sátu í dagskólanum. Umkvörtunarefnin voru húsnæði skólans, kennslan í mörgum
greinum, skortur á reglugerð og
rangfærslur í síðustu skólaskýrslu.
Nefndin hélt fund um kvartanirnar
13. mars 1927 og boðaði þangað
nemendurna Gísla Sigurbjörnsson,
Karl Björnsson, Stefán Jónsson, Sigurð Jafetsson og Þorleif Þórðarson en
þeir voru forsvarsmenn nemenda og
höfðu boðist til að gefa nánari upplýsingar, væri þess óskað.

Í

ætíð væri kveikt upp í ofnum áður en
nemendur kæmu í skólann á morgnana. Þó kæmi fyrir að eldur dræpist í
ofni eftir komu þeirra í skólann og
yrði þá að kveikja upp á nýjan leik.
Skólastjóri játaði að ofnar reyktu
stundum og einkum í logni en hann
staðhæfði aftur á móti að skólastofur
væru ætíð þvegnar á morgnana og
strokið af borðum. Svörin sýna að
nokkuð hefur verið hæft í kvörtunum
nemenda en þeir hafa gert mikið úr
sumu ef svör skólastjóra eru rétt.
Næsta ár var hafinn undirbúningur að
útvegun betra húsnæðis og er gerð
grein fyrir árangrinum í næsta kafla.

... yfir húsnæði skólans
Nemendur höfðu þetta að segja um
húsakynni skólans: „Vér vitum að hús
það, sem skólinn starfar í, er að engu
leyti forsvaranlegt sem skólahús,
hvorki hvað rúm né annan útbúnað
snertir. En þar sem ráðgert er, að reisa
skólahús, þá ætlum vér ekki að fara
fram á, að þegar í stað sé fengið nýtt
húsnæði, enda þótt það væri óneitanlega æskilegt. Heldur krefjumst vér
þess aðeins, að þegar í stað sé bætt úr
því, sem er siðferðisleg skylda aðila
gagnvart heilbrigði nemenda, sem sé
hitun og ræsting skólans.
Er það forsvaranlegt að verið sé að
kveikja upp í ofnskriflunum í „pakkhúsi“ því, sem reyndar er notað sem
skólahús, þegar nemendur koma á
morgnana? Þetta hefir þráfaldlega átt
sér stað í vetur, og einna helst þegar
kaldast hefir verið. Og ekki nóg með
kuldann, heldur hefir einnig verið
ólíft fyrir reyk. Eða er hægt að þola
það, að kennslustofur og bekkjargarmar þeir, sem notaðir eru, séu
svo óhreinir, að hvergi sé við komandi nema að verða svartur af ryki.
Þannig hefir verið í allan vetur, en fer
auðvitað hríðversnandi, því að stofurnar eru sópaðar 1–2 svar á dag, en
aldrei vel þvegnar.“
Skólastjóri sat skólanefndarfundinn
13. mars og gaf þær upplýsingar að

... yfir kennurum og kennslu
Um kennsluna höfðu nemendurnir
ýmislegt að segja í kvörtunarbréfi
sínu. Íslensku- og dönskukennarinn
fær lof fyrir hæfileika sína en er sagður rifja of mikið upp og vera ófáanlegur til að kenna rím- og setningafræði.
Auk þess vantaði hann alloft í
kennslustundir og hann setti aldrei
fyrir. Þá léti hann stundum gera stíla í
dönsku í öðrum tímum en stundaskrá
mælti fyrir. Reikningskennarinn kæmist ekkert áfram og útskýrði stundum
dæmi ekki nægilega vel en kennarinn
í dönsku og verslunarlandafræði héldi
engum aga og héldist stundum ekki
við í tímum, bæri orð skakkt fram og
leiðrétti stíla ranglega. Ástandið væri
þó enn verra í landafræðinni. Þá byrjaði skólastjóri oft á námsefni en lyki
því ekki og færi stundum úr kennslustundum. Nemendur bentu loks á að í
síðustu skólaskýrslu hefði verið rangt
sagt frá yfirferð í 2–3 námsgreinum
liðins skólaárs.
Á fundinum 13. mars benti skólanefnd nemendum á að umkvörtunarefni þessi væru ekki stórvægileg, finna
mætti að einhverju í öllum skólum en
nefndin kvaðst mundu líta nánar á
umkvörtunina um óreglu og agaleysi.
Kynni þetta að vera orsök þess að viðkomandi kennari var ekki endurráðinn. 0
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Samskóli Reykjavíkur

Framtíð Verzlunarskólans
rædd á Alþingi
V

erzlunarskólann bar talsvert á
góma á Alþingi 1927 í tengslum
við frumvarp um samskóla
Reykjavíkur. Þetta var stjórnarfrumvarp. Samkvæmt því átti skólinn að
vera unglingaskóli, sem veitti almenna
framhaldsfræðslu, og þrjár námsbrautir – iðnskóli, verslunarskóli og vélstjóraskóli – sem veittu sérmenntun
hver á sínu sviði. Bærinn skyldi vera
aðili að skólanum vegna unglingafræðslunnar, Iðnaðarmannafélagið
vegna iðnskólans og Verslunarráð
vegna verslunarskólans og skyldi hver
aðili hafa tillögurétt um rekstur og
stjórn síns sérskóla. Vélstjóraskólinn
var þá þegar ríkisskóli. Jón Ófeigsson,
yfirkennari, var aðalhöfundur frumvarpsins.
Menntamálanefnd klofnar
Menntamálanefnd klofnaði í afstöðu
sinni til frumvarpsins. Ásgeir Ásgeirsson, þingmaður Vestur-Ísafjarðarsýslu
og síðar forseti Íslands, var framsögumaður meirihlutans en hann skipuðu
auk framsögumanns þingmennirnir
Jón Kjartansson, þingmaður VesturSkaftfellinga, og Magnús Jónsson,
þingmaður Reykvíkinga.
Ásgeir kvað Íslendinga hafa sinnt
latínuskólaþörfinni síðan á miðöldum
og barnafræðsluþörfinni síðan um
siðaskipti. Á hinn bóginn hefði ekki
verið bætt úr þörfinni fyrir unglinga-

fræðslu og af þeirri ástæðu færu miklu
fleiri í menntaskóla og háskóla en annars mundu ganga þá braut. Ár hvert
yrðu á fjórða hundrað börn í Reykjavík 14 ára og í bænum væru um
2.000 unglingar á aldrinum 15–19
ára. Margir þessara unglinga væru atvinnulausir og aðgerðalausir, einkum á
vetrum, og aðrir reyndu að bæta úr
námsþörf sinni á óskipulegan og ófullnægjandi hátt. Samskólinn mundi
tryggja skólunum betra og ódýrara
húsnæði en þeir hefðu, samvinna um
nýtingu sérstofa, til dæmis teiknistofu
og eðlisfræðistofu, yrði skólunum hagkvæmari en núverandi fyrirkomulag
og kennslukraftar nýttust betur enda
gætu sérfræðingar kennt sína grein í
öllum skólunum. Ásgeir taldi líklegt
að tillagan um að fella Verzlunarskólann inn í samskólann ætti eftir að
valda mestum ágreiningi enda væri
ekki gerð tillaga um að sameina Samvinnuskólann samskólanum. Hann
kvaðst því vilja vekja athygli á ákvæði
í frumvarpinu þess efnis að Samvinnuskólanum yrði gefinn kostur á að
ganga inn í samskólann ef samningar
næðust um það atriði.
Tveir flokksmenn Ásgeirs skipuðu
minnihluta nefndarinnar, Jón Guðnason, þingmaður Dalamanna, og Bernharð Stefánsson, þingmaður Eyfirðinga. Jón hafði orð fyrir minnihlutanum og kvaðst hafa sömu skoðanir á al-
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þýðufræðslu og fram hefðu komið hjá
Ásgeiri en lagði áherslu á að endurskoða þyrfti unglingafræðsluna í heild
og setja lög um hana. Frumvarp til
laga um það efni þyrfti að vanda vel
og leita álits þeirra sem helst ættu að
skólanum að búa. Þessa hefði ekki
verið gætt við samningu frumvarps
þess sem til umræðu væri, það væri
samið af einum manni og hefði einungis verið lagt fyrir bæjarstjórn
Reykjavíkur og nokkra menn aðra.
Frumvarpið dagar uppi
Miklar umræður urðu um frumvarpið.
Til að mynda lét Bernharð Stefánsson í
ljós ótta um að frumvarpið, ef að lögum yrði, mundi notað til að svipta
Samvinnuskólann ríkisstyrk, ef slíkt
hefði þá ekki verið tilgangurinn með
sumum ákvæðum þess. Jónas Jónsson
frá Hriflu, þá landskjörinn þingmaður,
taldi frumvarpið mismuna landsmönnum stórlega, ríkinu væri ætlað að
greiða kostnað vegna unglingafræðslu
í Reykjavík en úti um land yrðu sveitarfélögin að greiða þann kostnað. Talsmenn frumvarpsins bentu Bernharði á
að Samvinnuskólinn ætti kost á að
ganga inn í samskólann en Jónasi var
svarað því til að lög um unglingafræðslu utan Reykjavíkur yrðu sett síðar.
Frumvarpið átti sæmilega greiða leið
í gegnum efri deild en þar hafði ríkis-

stjórnin meirihluta. Það varð fyrir
nokkrum töfum í neðri deild enda fór
svo að leita þurfti afbrigða til að fá
frumvarpið tekið þar til þriðju umræðu og atkvæðagreiðslu. Jónas Jónsson frá Hriflu fór þá í ræðustól og lýsti
því yfir að hann gæti ekki greitt atkvæði með því að afbrigði yrðu veitt.
Meirihluti deildarinnar reyndist vera á
sama máli og dagaði frumvarpið því
uppi. Það var ekki endurflutt. Stjórnarskipti urðu eftir kosningar 1927 og
varð Jónas Jónsson ráðherra.
Verslunarráð hlynnt samskólahugmynd
Tortryggni mun hafa ráðið afstöðu
þingmanna til frumvarpsins 1927 að
því er snertir stöðu Verzlunarskólans;
Samvinnuskólanum var ekki ætlað að
sitja við sama borð. Öðrum atriðum
frumvarpsins og umræðum um þau
verða ekki gerð frekari skil hér en um
sum þeirra var málefnalegur ágreiningur. Jónas Jónsson frá Hriflu hafði til
dæmis, þegar hér var komið sögu,
mótað skólastefnu þá sem kennd er
við héraðsskólana.
Verslunarráði Íslands, sem tekið
hafði Verzlunarskólann undir sinn
verndarvæng þegar hér var komið
sögu, var ætlað að greiða 60.000 krónur af stofnkostnaði samskólans, eða
tíunda hlutann. Verslunarráðið lýsti
fylgi við samskólahugmyndina. 0

1927

Versló - hluti 3 (27-66)

27.9.2005

16:03

Page 56

56

í

100 ár

Hinn 26. janúar 1927 héldu Verzlunarskólinn og Samvinnuskólinn sameiginlegan dansleik að Hótel Heklu sem stóð við Lækjartorg.

Sameining Verzlunarskólans og Samvinnuskólans

Verzlunarskólanemendur
klofnir í afstöðu sinni
Á

þriðja áratugnum var mikið
rætt um samvinnu og jafnvel
sameiningu Verzlunarskólans
og Samvinnuskólans. Þessi umræða
var einkum áberandi meðal nemenda
árið 1927 enda var á þeim tíma ljóst
að möguleg lausn á fjárhagsvanda
skólanna væri að sameina þá í einn
ríkisrekinn skóla. Töluvert var skrifað
um málið í Viljann og skiptust nemendur í fylkingar eftir skoðun sinni á

þessu máli. Sumir vildu gjarnan hafa
samstarfið við Samvinnuskólann sem
mest og lögðu sitt af mörkum með
því að halda sameiginlegar skemmtanir og dansleiki. Ekki voru allir
nemendur jafn hrifnir af þessu framtaki. Í lok janúar 1927, þegar Verzlunarskólinn og Samvinnuskólinn
héldu sameiginlega dansleik á Hótel
Heklu, komu nokkrir Verzlingar saman í sínu eigin skólahúsi og héldu þar

Sameiginlegur dansleikur
Kl. 9 þann 26. þ.m. héldu þeir Verzlunarskólinn og Samvinnuskólinn
sameiginlega skemmtun á Hótel
Heklu, og byrjaði hún með kaffidrykkju kl. 9 og 20 mín. Eitthvað
milli 50–60 manns sátu þar að kaffidrykkju. Þegar menn höfðu drukkið,
þá bauð Guðjón Einarsson gesti velkomna. Næstur talaði maður úr Samvinnuskólanum og minntist hann á að
þetta væri fyrsta dansæfing sem skólarnir héldu saman og að hann vonaðist eftir það yrði ekki sú síðasta, og
svo hrópaði samvinnuskólafólkið
þrefalt húrra og sagði: „lengi lifi Verzlunarskólinn“. Þá talaði einnig Gísli

Sigurbjörnsson og minntist hann á
úlfúð sem hefði verið á millum skólanna og svo hrópaði Verzlunarskólinn
þrefalt húrra fyrir Samvinnuskólanum.
Öll þessi ósköp stóðu ekki nema rúma
hálfa klukkustund. Svo kl. 10 var farið að taka borðin og stólana af gólfinu,
en þeir Gísli og Guðjón brugðu sér út
til að sækja dömur. Á meðan var
sungið og spilað. Við hljóðfærið var
Stefán Jónsson, þangað til Óli og hans
fylgdarlið kom, sem aðeins var einn
maður með fiðlu sína. Kl. 10.15 byrjaði dansinn. Næst var marserað og
voru þá ca. 40 pör í marsinum ...
Viljinn, 5. febrúar 1927

1926

lítinn dansleik fyrir þá sem vildu sem
minnst af Samvinnuskólamönnum
vita. Rígurinn út af þessu máli var því

ekki aðeins á milli nemenda í hvorum skóla fyrir sig heldur einnig milli
Verzlinga innbyrðis. 0

Samvinna er lausnin
Hér á landi eru tveir verslunarskólar,
Verzlunarskóli Íslands og Samvinnuskóli, þótt eigi þyrfti að vera nema
einn. Mörgum virðist það harla kynlegt
að skólar þessir eru tveir þar sem starfssvið þeirra er í flestum greinum [það]
sama, að efla verslun og samvinnu í
landinu. Ef skólunum væri steypt saman, þá mundi vera hægt að hafa einn
góðan skóla, í stað þeirra tveggja miður
góðu sem nú starfa. – Sameining þessi
er eigi ennþá komin fram og er það
vegna þröngsýni og gamals fjandskapar
milli kaupmanna og samvinnumanna.
En svo má ekki lengur vera. Báðir aðilar hljóta að sjá þá þörf sem er á góðum
skóla – skóla sem hefir fleiri kosti til að
bera en þeir sem nú eru. Þegar reynslan
hefir sýnt að skólar þessir gera eigi það
gagn sem skyldi vegna sundrungar og
ósamlyndis, hvers vegna eru menn þá
að hika við að gera einn skóla úr þessum tveimur?
Er það aðeins vegna framtaksleysis

eða eru stjórnmálaskoðanir því valdandi? Aðalástæðan er því miður sú að
verslun vor Íslendinga er mest pólitík,
sem stendur versluninni mjög fyrir
þrifum. Sumir halda að frjáls samkeppni og samvinna geti eigi setið
sama bekk. En reynslan hefir sýnt að
slíkt er hægt. Samvinnan er eitt hið
mesta velferðarmál þjóðanna og hvers
vegna eigum vér Íslendingar ekki að
hagnýta oss hana? Eigum vér að láta
það standa á nokkrum kaupmönnum
sem engin samvinnufélög vilja svo að
þeir geti grætt því meira? Eigum vér
að láta þessa menn, sem tíma ekki að
gera skóla sinn vel úr garði, en nota
hann sem auglýsingu um gjafmildi og
góðsemi sína, verða til þess að ekki
verði stofnaður Samvinnu- og Verzlunarskóli Íslands, þar sem kennt verður
fyrst og fremst að verslun sé ekki úlfúð
og fjandskapur heldur frjáls samkeppni og samvinna?
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Skólanefnd samþykkir
nýja reglugerð
E

itt af því sem nemendur kvörtuðu undan í bréfi sínu til skólanefndar í ársbyrjun 1927 var
vöntun á reglugerð fyrir skólann. Þessi
kvörtun var raunar á misskilningi
byggð en mun þó hafa hvatt skólanefndina til þess að endurskoða reglugerðina frá 1906. Nýja reglugerðin var
birt í skólaskýrslu Verzlunarskólans
fyrir árið 1926–1927 þrátt fyrir að
hún virðist ekki hafa verið samþykkt
formlega fyrr en á skólanefndarfundi
1. október 1927 og nokkru síðar af
Verslunarráði. Höfundar hennar voru
þeir Jón Sívertsen, skólastjóri, og
Magnús Jónsson, dósent og skólanefndarmaður. Hún er í átta köflum,
greinar eru alls 21.

Nemendur skulu vera fullra 15 ára
Fyrsta grein kveður á um markmið
skólans og er það hið sama og getið var
í reglugerðinni frá 1906. Önnur grein
kveður á um að bekkir skulu vera þrír
og að auki heimilt að reka kvöldskóla.
Skólinn skal vera jafnt fyrir pilta og
stúlkur. Ákvæði um kennslugreinar eru
í þriðju grein og fjórða grein kveður á
um að skólanefnd skuli skipta kennslustundum á milli námsgreina.

Inntökuskilyrða getur í 5.–7. grein.
Nemendur skyldu vera fullra 15 ára að
aldri þegar þeir settust í skólann, þeir
skyldu sanna með læknisvottorði að
þeir væru ekki haldnir næmum sjúkdómi, þeir skyldu vera óspilltir að siðferði, greiða skólagjald, hlýða ákvæðum
reglugerðarinnar og fyrirmælum skólanefndar í hvívetna og hafa fjárhaldsmann búsettan í Reykjavík.
Hafið þér lesið enskunámsbók
Geirs Zoëga?
Við inntökupróf skyldi nemandi sýna
að hann þekkti orðflokka og reglulegar
beygingar í íslensku og hefði lesið einhverja hinna fjögurra lesbóka í dönsku,
Jóns Þórarinssonar, Þorleifs og Bjarna,
Steingríms eða Jóns Ófeigssonar, hefði
lesið 50 fyrstu kaflana í enskunámsbók
Geirs Zoëga, þekkti orðflokka, beygingar, kennimyndir og kyn í öðrum málum og kynni hinar fjórar höfuðgreinar í
reikningi með heilum tölum og brotum. Nemandi varð að gangast undir
próf í námsefni 1. bekkjar til að mega
setjast í 2. bekk og að hafa lokið námi í
2. bekk til að teljast tækur í 3. bekk.
Við skólann skyldu haldin árspróf og

miðsvetrarpróf auk inntökuprófs. Próf í
íslensku, dönsku, ensku, þýsku og
reikningi skyldu vera bæði munnleg og
skrifleg en einföld í öðrum greinum.
Aðeins inntökupróf í íslensku skyldi þó
vera tvöfalt.
Prófdómari úr hópi kennara skyldi
dæma frammistöðu í sérhverri námsgrein ásamt viðkomandi kennara og
skyldu skólastjóri og kennari velja
hann. Einkunnir skyldu gefnar samkvæmt einkunnastiga Örsteds. Einkunnir í bókfærslu og almennum
reikningi skyldu tvöfaldaðar við útreikning meðaleinkunnar. Kennarar
voru skólastjóri, sem var fastur kennari,
og aðrir kennarar sem voru stundakennarar. Skólanefnd réð stundakennara í samráði við skólastjóra.
Jólaleyfi frá 23. desember til
2. janúar
Kennslustundir skyldu vera 50 mínútur, frímínútur voru 10 mínútur og bar
kennurum að halda uppi reglu í þeim
eftir því sem skólastjóri kvaddi þá til
slíks. Skólastjóra var heimilt að boða
til kennarafunda eftir því sem hann

taldi vera þörf á. Kennarafundir
ákvörðuðu um flutning nemenda á
milli bekkja og þar skyldi rætt um
fyrirkomulag kennslu og prófa og nýjar kennslubækur.
Í 17. grein er tekið fram að samdar
skyldu sérstakar reglur fyrir nemendur og þær hengdar upp í húsakynnum
skólans. Sjöundi kafli kveður á um
leyfi, jólaleyfi frá 23. desember til 2.
janúar að báðum dögum meðtöldum,
páskaleyfi frá miðvikudegi fyrir skírdag til þriðja í páskum að báðum
dögum meðtöldum en auk þessa
skyldi ekki kennt 1. desember, öskudag og sumardaginn fyrsta. Heimilt
var skólastjóra að gefa auk þessa leyfi
einn dag í hverjum mánuði en hann
þurfti að leita samþykkis formanns
skólanefndar um frekari leyfisgjafir.
Sumarleyfi skyldi vera frá 1. maí til
30. september að báðum dögum meðtöldum. Áttundi kafli geymir ákvæði
um kvöldskólann en þar skyldu
kenndar 12 stundir á viku og skiptast
á milli íslensku, dönsku, ensku,
reiknings og skriftar samkvæmt fyrirmælum skólanefndar. 0

Draumur um framtíð
framan mig. „Sæl og blessuð!, hvernig
Í árslok 1927 skrifaði Verzlunarskólanemi hugljúfa sögu í Viljann í orðastað hefir þú það?“ Hún svaraði því að hún
hefði það ágætt. Slógumst við svo í
ungs manns sem reikar um götur
fylgd saman, gengum nokkra „rúnta“
Reykjavíkur að hausti til, eftir þriggja
og þegar ég hafði farið með hana inn á
ára dvöl erlendis. Hann horfir á fólkið
kaffihús og rætt við hana um fyrri
sem er á ferli og rifjar upp gamlar
tíma, fylgdi ég henni heim. En þegar
minningar.
við kvöddumst mættust varir okkar í
„Ég var að hugsa um stúlkuna sem
fyrsta sinn í brennheitum kossi. Þegar
ég hafði verið ástfanginn í áður en ég
sigldi. Hún var bekkjarsystir mín. Þeg- ég kom heim um kvöldið kveikti ég
mér í vindli og lagðist uppí legubekkar við vorum í skóla þá tók ég aldrei
inn því sofið gat ég ekki, til þess var
eftir neinni annarri stúlku en henni.
ég alltof sæll. Nokkrum dögum síðar
Ef hún kom upp að töflu þá mændu
birtum við trúlofun okkar og get ég
augu mín alltaf á hana og hvar sem
varla hugsað mér hamingjusamari
hún var fylgdi ég henni alltaf með
augunum. Við lentum stundum saman hjónaefni. En það er því að þakka að
feimnin fór af mér.“ 0
á dansleikjum, mér var sagt að hún
dansaði vel en ég var í þá daga
svo feiminn að ég þorði ekki að
bjóða henni upp. Já, þá var nú
ekki kjarkurinn mikill. Eftir að
ég sigldi höfðu strákarnir kunningjar mínir einstöku sinnum
nefnt hana í bréfum sínum og ég
hafði áreiðanlegar fréttir um það
að hún væri ennþá ólofuð. Þetta
var ég að hugsa um þegar ég allt
í einu rakst á stúlku sem kom
beint í fangið á mér. Ég tók í
hattinn og sagði „Fyrirgefið
fröken“ og ætlaði svo að halda
áfram, þegar sagt var með
mjúkri röddu: „Nei, sæll og velkominn heim.“ Ég leit við og sá
Inntökuskilyrði í VÍ fyrir breytinguna 1927.
þar bara stúlkuna mína fyrir

1927

1928
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Við viljum betri skóla
Óánægjuraddirnar hljóðna ekki

Þ

rátt fyrir að skólanefnd hefði
samþykkt nýja reglugerð mátti
áfram heyra óánægjuraddir í
dagblöðum sem vildu betri Verzlunarskóla. Kennslan var gagnrýnd, sem og
val námsgreina, en einnig var skrifað
um metnaðarleysi þeirra sem að skólanum stóðu og þeir gagnrýndir fyrir
að bjóða nemendum upp á lélegan
húsakost.

Rækið skyldur ykkar við skólann
Í desember 1927 skrifaði maður sem
kallaði sig G.G. harðorða grein í Morgunblaðið þar sem hann gagnrýndi

ástand skólans harðlega og hvatti til
umbóta. Sagði hann meðal annars:
„Mun það víst einsdæmi, að jafn stór
skóli hafi í mörg ár sætt sig við annað
eins skólahús. Áhöld skólans eru fá og
sum í slæmu lagi.“ Í lok greinar sinnar
hvetur höfundur til aðgerða: „Verslunarmenn verða að rækja betur skyldur
sínar við skólann. Þeir verða að eiga
skóla, sem er þeim samboðinn. Árið
1930 er merkisár í sögu lands vors,
1000 ára afmæli Alþingis og 25 ára afmæli Verzlunarskólans, – og þá ættu
verslunarmenn landsins að reisa sér
veglegan minnisvarða með því, að

endurbæta Verzlunarskólann, svo að
hann með réttu beri nafnið Verzlunarskóli Íslands.“
Kennslunni ábótavant, húsakynni
óviðunandi
Tveimur árum síðar skrifar annar höfundur, sem kallar sig G.S., grein í
Morgunblaðið og gerir ítarlega grein
fyrir slæmu ástandi verslunarmenntunar í landinu. Hann segir meðal annars: „Þegar ég fyrst heyrði talað um
Verzlunarskóla Íslands, ásetti ég mér
að sækja þann skóla, skóla íslensku
verslunarstéttarinnar, þar eð ég hélt,
að þar væri hægt að nema ýmislegt
sem verslunarmenni gæti seinna
orðið að gagni, – en ég varð fyrir
vonbrigðum, sem og
ótalmargir fleiri, er
þann skóla hafa sótt.“
Síðar bætir hann við:
„Kennslunni er í
mörgu ábótavant og húsakynni eru lítt viðunandi,
enda hefir mér verið sagt,
að skólahúsið hafi áður verið notað sem fiskgeymsluhús. Skólatækin eru heldur lítilfjörleg og ónóg með
öllu, og stjórn og agi
harla lítil.“

til fyrirmyndar í Verzlunarskólanum.
Húsnæðið var augljóslega ekki nægilega gott en fjárskortur hamlaði því
að hægt væri að flytja skólann í nýtt
og betra húsnæði. Sú umræða kom
þó reglulega upp á skólanefndarfundum og í september 1928 var samþykkt að senda Verslunarráði áskorun
um að „reist yrði sem allra fljótast
skólahús handa Verzlunarskólanum“.
Umræður um endurbætur á skólahúsinu skiluðu þó engum sýnilegum
árangri fyrr en kom fram yfir 1930.
Eftir því sem leið á þriðja áratuginn
og umbæturnar létu á sér standa,
urðu óánægjuraddirnar sífellt háværari. 0

Skólanefnd bregst við
umkvörtunum
Skólanefnd var vel kunnugt um að ekki væri allt

Óskabarnið
vanrækt
Ítrekaðar kröfur um nýtt skólahús
Hvers vegna er skóli íslensku verslunarstéttarinnar svo smánarlega vanræktur? Hvers vegna sjá ekki kaupmenn og allir verslunarmenn sóma
sinn í að halda skóla sinn – skóla íslensku verslunarstéttarinnar – svo, að
hann sé þeim samboðinn? Hafa þeir
gleymt þörfinni á góðum og fullkomnum skóla, þar sem ungir menn,
sem ætla að gera viðskipti og verslun
að lífsstarfi sínu, geta fengið góða og
hagnýta menntun? Eru þeir búnir að
gleyma farmfarasporinu, sem duglegir
og framsýnir stéttarbræður þeirra
stigu fyrir tæpum 25 árum með
stofnun Verzlunarskólans?
Næsta ár, 1930, eru liðin 25 ár frá
því að skólinn var stofnaður, og þá
ætti verslunarstéttin að hafa reist veglegt skólahús, sem henni væri samboðið. Skólahús, sem væri samboðið

helstu og ríkustu stétt landsins –
verslunarstéttinni – mundi kosta töluvert fé, en það ætti að fást með ríkisstyrk og samskotum frá öllum verslunar- og kaupmönnum landsins. Er
verslunarstéttin þess ekki megnug að
reisa hér skólahús, sem brýn nauðsyn
er á, þegar íþróttafélag eitt hér í bæ
getur keypt sér hús fyrir liðlega fimm
tugi þúsunda? Jú, skólahús er hægt
að reisa, en til þess verður verslunarstéttin að vakna af dvala, hún verður
að muna eftir skyldum sínum við
óskabarn sitt – Verzlunarskólann, –
skyldum sem allt of lengi hafa verið
gleymdar og vanræktar, en sem hún
ætti nú að inna af hendi með því að
endurbæta eða stofna og reisa nýjan
Verzlunarskóla sem gæti með réttu
borið nafnið Verzlunarskóli Íslands.

1927

Morgunblaðið, 19. september 1929

1927
✔ Gagnfræðaskólinn á Akureyri verður
Menntaskólinn á Akureyri

✔ Vefarinn mikli frá Kasmír eftir Halldór
Laxness veldur deilum

✔ Ferðafélag Íslands stofnað
✔ Yehudi Menuhin, tíu ára fiðlusnillingur,
heillar Parísarbúa með einstökum leik
sínum

✔ Belginn Lemaitre kynnir hugmyndir sínar
um uppruna alheimsins, miklahvell

✔ Louis Armstrong slær í gegn í Chicago

Upphaf
leiklistarstarfsemi
Vorið 1927 stofnuðu nemendur Verzlunarskólans leiknefnd. Hugmyndin
var að setja upp leikrit þá um vorið, að
fordæmi nemenda í Menntaskólanum í
Reykjavík.
Þegar til kastanna kom fengu nemendur ekki leyfi hjá skólastjóra til að
setja upp leikverk og voru rök hans að
ekki væri ráðlegt að setja upp sýningu
að vori þegar stutt væri í próf. Skólastjóri hvatti nemendur hins vegar til að
setja upp sýningu haustið 1928 og
benti á að þá yrði samanburðurinn við
MR ekki eins augljós.
Í október 1928 héldu umræðurnar
áfram og var fyrirhugað að setja upp
gamanleik. Var litið á fyrirhugaða sýningu sem fjáröflunarleið svo að unnt
væri að halda jóladansleik með glans.
Ekkert var rætt um listrænt gildi sýningarinnar á síðum Viljans og óljóst
hvort leikverkið komst á svið. 0

1928

Hér má sjá Þórarin Nielsen, sem var nemandi í
Verzlunarskólanum á öðrum áratugnum. Hann útbjó búninginn sjálfur úr skeljum. Þrátt fyrir að
leiklistaráhugi væri mikill á fyrri hluta aldarinnar
var ekki rætt um það af neinni alvöru að setja upp
leikrit með nemendum skólans fyrr en árið 1927.
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Iðjuleysi nemenda til skammar
I

ngibjörg Nielsen hóf nám í kvöldskóla Verzlunarskólans haustið
1924 og lauk þaðan prófi um vorið. Þá settist hún á skólabekk í dagskólanum og var í öðrum árganginum sem stundaði þriggja ára nám við
skólann. Ingibjörg var meðal efstu
nemenda á burtfararprófi árið 1928.
Í desember 1927 þegar Ingibjörg var
í 3. bekk, sem jafnan var kölluð Lávarðadeildin, skrifaði hún grein í Viljann þar sem hún gagnrýndi metnaðarleysi nemenda og hvatti skólanefndina til þess að setja strangari
inntökuskilyrði í skólann.

Nemendur koma oft ólesnir í
skólann
„Nú er skólinn orðinn talsvert góður
og ef allir núverandi nemendur hagnýttu sér kennsluna vel þá kæmust
þeir í raun um að þeir gætu mikið
lært. En það ber því miður allt of mik-

ið á áhugaleysi fyrir náminu og er það
illa farið. Einkum er það eitt sem
margir kappkosta og það er að geta
sagt að þeir komi oft ólesnir í skólann
og að þeir lesi þessa og þessa námsgrein aldrei. En ég álít að nemendum
ætti heldur að þykja það skömm en
heiður að stunda námið á þann
veg. Við eigum öll að hafa það
hugfast að þeir eru einmitt í skólanum í þeim tilgangi að verða
menntaðri en áður. Það er margt
sem slíkt áhugaleysi hefir í för
með sér, en hér verður aðeins
minnst á eitt. Með því að sumir
komast áfram með það að læra lítið, hlýtur árangur skólans að verða
minni, og því getur skólinn ekki sett
hærri inntökuskilyrði en þau sem nú
gilda en þau eru skammarlega lág.
Ef verslunarstétt vor Íslendinga
hefði ótakmarkaða þörf á fólki myndi
það ekkert gera til þótt allir gætu

komist í skólann en þar sem mikill
hluti nemenda fá ekki og hafa ekki
neina von um atvinnu þá er það bráðnauðsynlegt að inntökuskilyrðin
hækki talsvert. Það á ekki að vera
kleift þeim mönnum sem falla við
aðra skóla að komast leikandi upp í
Verzlunarskólann. Þótt þetta mál
hafi ekki beinlínis neitt að gera
hér á fundi, þar sem nemendur
hafa ekki á valdi sínu að hækka
skilyrðin, þá hefir það óbeinlínis
mikið erindi, ef hægt væri að
koma nemendum í skilning um
það að með vaxandi áhuga á náminu hjá öllum nemendum er stjórn
skólans hvött til þess að hækka inntökuskilyrðin. Með því vinnst það að
færri sækja skólann og að færri verslunarmenn verða atvinnulausir.“ 0
Ingibjörg Nielsen stundaði nám í Verzlunarskólanum á
árunum 1924–1928. Hún tók virkan þátt í félagslífi
nemenda og stóð sig jafnframt mjög vel í námi.

Hvað varð um nemendur?
Á

rið 1926 var ákveðið að taka
upp þriggja ára nám við Verzlunarskólann. Þeir sem útskrifuðust úr efri deild það ár luku því
ekki burtfararprófi heldur urðu að
setjast á skólabekk aftur næsta haust
og bæta einu ári við nám sitt. Fyrsti
árgangurinn sem útskrifaðist úr skólanum eftir þriggja ára nám tók því
burtfararpróf vorið 1927.
Útskriftarárgangurinn 1927
Í útskriftarárganginum 1927 voru 24
nemendur. Þar af voru aðeins tvær
stúlkur. Í hópinum voru þrír nemendur
sem höfðu fengið að ljúka námi á
tveimur árum. Um var að ræða góða
námsmenn úr 2. bekk sem fóru þess á
leit við skólanefndina í ársbyrjun 1927
að hún leyfði þeim að lesa námsefni 3.
bekkjar utanskóla það sem eftir væri
vetrar og gangast undir burtfararpróf að
vori. Hugsanlega hafa fjármál spilað
þarna inn í, en lenging námsins hafði
einnig útgjaldaaukningu í för með sér.
Árið 1926 var skólagjaldið sömuleiðis
hækkað úr 175 kr. í 200 kr.
Í nemendatali frá árinu 1955 kemur í
ljós að helmingur þeirra nemenda sem
útskrifuðust 1927 lögðu stund á verslun eða fyrirtækjarekstur. Ein stúlka var
í þeim hópi, Engilfríður Sæmundsdóttir, bóndadóttir að vestan sem eftir námið í Verzlunarskólanum gerðist verslunarstjóri á Akureyri.

efu drengir. Af þessum sextán nemendum voru fimm sem höfðu stundað nám
við skólann í fjögur ár, fyrst eitt ár í
kvöldskóla og síðan þrjú ár í dagskóla
ásamt öðrum í útskriftarhópnum.
Tveir nemendur úr hópnum áttu eftir
að verja ævinni saman í hjónabandi.
Þetta voru þau Gunnar Hall og Steinunn Sigurðardóttir Hall. Í nemendatali
frá árinu 1955 má sjá að þrír piltar urðu
forstjórar, fjórir eru titlaðir stórkaupmenn eða kaupmenn, tveir eru skráðir
verslunarmenn og einn sjómaður. Af
stúlkunum fimm voru fjórar titlaðar
húsfreyjur og ein var skráð gjaldkeri.

Húsfreyjur og skrifstofustúlkur
Á fyrstu 25 árunum sem Verzlunarskólinn var starfræktur útskrifuðust
þaðan 89 stúlkur. Þar af útskrifuðust
32 fyrir árið 1920. Af þeim létu 22 sér
húsfreyjustarfið nægja þegar fram liðu
stundir en þrjár unnu á skrifstofum,
ein var verslunarmaður, ein umboðssali, tvær bókhaldarar, ein bankastarfsmaður, ein kaupkona og tvær
kennarar. Upplýsingar þessar miðast
við nemendatal sem gert var árið
1955 en vafalaust hefur stór hluti
stúlknanna unnið við skrifstofustörf
eða verslun fyrstu árin eftir útskrift úr

skólanum, eða allt þar til þær giftust.
Ástandið hélst óbreytt næstu áratugina. Af þeim 57 stúlkum sem útskrifuðust á tímabilinu 1920–1930 voru
aðeins 19 sem nýttu menntun sína utan heimilis að einhverju ráði. Árið
1955 eru níu stúlkur úr þessum hópi
skráðar skrifstofustúlkur, tvær eru
verslunarmenn og ein verslunarstjóri.
Þá fást fimm við ýmis önnur störf, t.d.
kennslu og gjaldkerastörf. Alls eru 38
skráðar húsfreyjur. Tvær stúlkur létust
fyrir aldur fram og er þess ekki getið
við hvað þær störfuðu eftir að námi
lauk. 0

Útskriftarárgangurinn 1928
Árið 1928 útskrifuðust aðeins sextán
nemendur úr Verzlunarskólanum og
skar þessi árgangur sig úr vegna þess
hversu fámennur hann var. Þrátt fyrir
það lét hann til sín taka í félagslífinu og
setti mark sitt á skólalífið með tíðum
dansæfingum og skemmtikvöldum. Í
þessum hópi voru fimm stúlkur og ell-

1927

1928
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Venjulegur skóladagur
K

lukkan var átta, ég var að láta á
mig flibbann. Nú kem ég of
seint í skólann hugsaði ég með
mér um leið og ég tók bindið af borðinu og skellti því á mig í flýti. Því
næst flýtti ég mér að taka saman
bækurnar. Þarna kom enskubókin
á fleygiferð í hausinn á mér, þar
næst íslenska málfræðin öll í
blöðum, hún hafði verið lesin
um dagana. Það leyndi sér
ekki, og síðast Hagfræðin rifin
og tætt. Ég leit á stundatöfluna í snatri, enska í fyrsta
tíma. Þá liggur nú ekki mikið
á, hugsaði ég með mér, frúin
[Sigríður J. Bjarnason] er ekki
alltaf „precis“.
Enginn kunni neitt
og öllum leið illa
Samt flýtti ég mér að svolgra í
mig kaffið og þaut svo af stað.
Þegar ég kom út fór kuldahrollur
um mig allan því það [var] ofsarok
á norðan og kalt í veðri. Fátt bar til
tíðinda á leiðinni. Kling, kling, heyrðist í bjöllunni. Ég er þá ekki of seinn
hugsaði ég með mér. „Moren,“ sagði ég
við Skarpa [Skarphéðin Halldórsson,
umsjónarmann] og tók brosandi ofan.
„Moren og inn með þig,“ sagði hann
aftur á móti og leit hlýlega til mín.
Enska var í fyrsta tíma og gerðist þá
ekkert tíðinda nema þetta venjulega að
frúnni þótti frammistaðan hræðileg.
Næsti tími var enskur stíll og var það
hræðilegur tími. Þriðji tíminn var íslenskur (stíll).
„Jæja, hvað áttum við að hafa í málfræðinni í dag, Björn?“ kallaði Toggi
[Þorgrímur Kristjánsson, kennari] fullum hálsi: „Lýsingarorðin,“ svaraði

Sigríður J. Bjarnason enskukennari.

Björn skýrt að vanda til, hann er líka
heiðursmaður. Íslenskutíminn leið
fljótt, enginn kunni neitt og öllum leið
illa. Ég eyddi mestum tímanum í að
skrifa „Fréttablaðið“, sem kemur út
eftir þörfum. Í því eru fróðlegar greinar um smyglun og fleira og fleira.
Hagfræði og Ástarlíf hjóna
Hagfræðin var síðasti og skemmtilegasti tíminn. Ég var fyrsti maður sem

kom upp en því miður hafði ég ekki
lesið neitt. Nú byrjaði kennarinn [Þorsteinn Þorsteinsson] á sínu venjulega
spurningafyrirtæki sem ekki er fyrir
ólesna menn að svara. Hann spurði
mig um ýmislegt sem ég ekki man
nú en ég gat ekki svarað einu
einasta orði. „Talaðu, talaðu,“
hrópaði sessunautur minn
við hliðina á mér en ég
þagði eins og steinn. Það
var ekki til neins að
svara þegar ég kunni
ekkert. Svo steinhætti
hann við mig og byrjaði á einhverjum öðrum. Hann stóð sig
betur, hann talaði þó
eitthvað, ekki vissi ég
nú reyndar hvort það
var við kennarann eða
sessunaut minn því ég var
hugsi.
Nú varð mér litið aftur fyrir
mig. Þar lásu tveir af bekkjarbræðrum mínum með miklum fettum
[og] brettum. Hvern fjandann sjálfan
skyldu drengirnir eiginlega vera að
lesa, ekki gat það verið Hagfræðin því
ekki er hún svo sérlega spennandi. Nú
fór ég að athuga bókina og komst að
þeirri niðurstöðu að þetta var bók sem
er nýkomin á markaðinn og heitir
„Ástarlíf hjóna“ sem ég vona að flest
ykkar hafið lesið. „Lofið þið Sigurbergi
og Bjössa að lesa svo þeir geti búið sig
undir hjónabandið,“ sagði ég en þeir
önsuðu ekki, þeir voru alltof spenntir
til að geta gefið frá sér nokkurt hljóð.
Svona leið tíminn þangað til hringt
var.
Ég flýtti mér í kápuna og stökk niður stigann. Fáeinir 1. bekkingar voru

Þorgrímur Kristjánsson íslenskukennari.

að koma út úr bekknum, fölir og hálflasnir sýndist mér, sem ekki er nú
nema von þegar þeir fara svona allt í
einu út úr lofthreinni stofunni út í
óloftið. „Blessaður, flýttu þér heim og
mældu þig,“ sagði ég við einn þeirra.
„Ég held þú sért með hita, þú hefur
víst farið út úr bekknum í síðustu frímínútunum.“ Hann svaraði engu en
tók undir sig stökk og hvarf.
Viljinn, 13. mars 1929

Bóksala nemenda
Haustið 1928 ræddu nemendur sín á
milli hvort rétt væri að stofna Bóksölu
nemenda. Fyrirmyndin var sótt til
Menntaskólans í Reykjavík en þar
höfðu nemendur starfrækt bókakaupasjóð um tíma. Sjóðurinn keypti bækur

af nemendum, sem lokið höfðu námi
eða þurftu ekki að nota bækurnar aftur, og seldi þær svo aftur þeim nemendum sem á þurftu að halda.
Friðþjófur Reykdal, nemandi í 3.
bekk skólans, birti af þessu tilefni

1928

grein í Viljanum þar sem hann lagði til
að stofnaður yrði slíkur sjóður í Verzlunarskólanum. „En þá kemur aðal
vandamálið,“ skrifar Friðþjófur.
„Hvernig á að afla sjóðnum fjár? Því til
að byrja með þarf að hafa handbært fé
til að kaupa bækur fyrir og ég álít að
ekki veitti af 500 krónum til að byrja
með. Um tvær leiðir er að velja. Önnur er sú að leita til samskota í skólanum. Við erum það mörg að talsverða
fjárupphæð væri unnt að fá þannig.
Hin er sú að leita til Verslunarráðs Íslands og vita hvort ekki væri hægt að
fá styrk þar að nokkru eða öllu leyti.“
Skrif Friðþjófs skiluðu þó ekki tilætluðum árangri fyrr en árið 1933 en
þá höfðu nemendur safnað nægu fé til
að hrinda hugmyndinni í framkvæmd.
Verslunarráð virðist ekki hafa séð hag
sinn í að styrkja framtakið og óvíst er
hvort það fékk nokkurn tímann hugmyndina inn á borð til sín. Líklegast

Árið 1928 var rætt um að koma á fót bóksölu í
Verzlunarskólanum þar sem nemendur gætu
keypt og selt notaðar bækur. Hugmyndin komst
ekki til framkvæmda fyrr en árið 1933.

er að stofnaður hafi verið bókakaupasjóður strax veturinn 1929–1930 en
innistæða hans hafi ekki verið orðin
nægilega mikil fyrr en árið 1933 og
því hafi ekki verið hægt að ráðast í
stofnun bóksölunnar fyrr. 0

1929
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Skemmtifundur nemenda

Söngur, píanóspil
og ræðuhöld
Þ

að stendur í lögum Skemmtinefndar Verzlunarskólans að
að minnsta kosti skulu [haldnir] tveir skemmtifundir í mánuði
hverjum. Þessu mun hvergi nærri
alltaf hafa verið hlýtt, þangað til nú
það herrans ár 1929 því að í þessum
eina mánuði sem liðinn er af því hafa
tveir slíkir fundir verið haldnir og
þótt vel takast.
[Sá seinni] var haldinn á Laugavegi
18, 26. janúar síðastliðinn, klukkan að
ganga 10 var sest undir borð að kaffidrykkju. Þá tóku sumir eftir því, sér til
mikillar skelfingar, að dömurnar voru
aðeins átta en karlmennirnir eitthvað
um fjörutíu. Ekki létu menn það samt
á sig fá en drukku kaffið og átu það
litla sem með því var gefið af mikilli
græðgi.

Bragur um Odd rúllupylsusvelg
Talaði þá Bjarni [Jónsson dansnefndarformaður] fyrir minni kvenfólksins í
Verzlunarskólanum þar sem aðeins 8
létu sjá sig á þessari skemmtun. Þá
stóð upp Óskar fyrrverandi ritstjóri og
kvaðst vera saddur. Tók hann síðan
nokkur blöð upp úr vasa sínum og las
upp sögu sem mér fannst vera hálf

dónaleg en þó var henni vel tekið. Því
næst söng tríó undir píanóspili hr.
fiðlusnillings Snorra Halldórssonar um
Kolviðarhólsför nokkurra skólabræðra
okkar, þar á meðal var Oddur sem
gerði sig víst sekan í þeim ósköpum að vera að éta hráar
rúllupylsur og kyssa kvenfólkið
inni í búri og gera alla hina
hrædda um sig á meðan.
Þessu næst söng Óskar fyrrverandi ritstjóri gamanvísur
um nokkra skólabræður
sína og var þeim vel tekið
þrátt fyrir að manngarmurinn væri svo hás að vart
heyrðist til hans í stofunni.
Að því loknu voru tvennir
kennarabragir sungnir og
heyrði skólastjórinn nafnið
sitt í þeim heim til sín, þrátt
fyrir það að þrír sungu svo að
illt var að heyra orðaskil.
Dansað og drukkið
Þegar hér var komið, stóðu menn á
fætur og hentu borðunum út í horn.
Síðan var byrjað að dansa við þessar
fáu kvenkynsmannverur sem voru á
fundinum og tókst það öllum vonum

framar, jafnvel hjá þeim sem höfðu
fengið sér „neðan í því“ og voru orðnir
sætkenndir.
Sumir gerðist nú furðu valtir á fótum og gat það varla stafað af ofáti
né svefnleysi, heldur af því að eitthvað fljótandi hafði villst ofan í
þá. Var hreinasta hörmung að
sjá sum greyin þegar þeir löfsuðust um gólfið. Sumir „dóu“
og voru bornir heim en sumir fóru út að kæla sig og
rann þá furðu fljótt af þeim.
Fundurinn og dansinn
var úti kl. 2 um nóttina og
fóru þá víst flestir heim til
sín, en þó skal ekkert um
það sagt hér. Að endingu má
geta þess að menn skemmtu
sér allvel, og ætti nýja
skemmtinefndin að hlýða sínum eigin lögum framvegis og
halda slíka skemmtifundi tvisvar
í mánuði hverjum því að það
mundi vel þegið af nemendum
Verzlunarskólans.
Viljinn, 27. janúar 1929

Bjarni Jónsson var formaður dansnefndar árið 1929.

Verslunarmannafélagið
Merkúr styður sameiningu

Í

janúar 1929 hélt Verslunarmannafélagið Merkúr fund um
sameiningu Verzlunarskólans og
Samvinnuskólans með nemendum
beggja skólanna. Höfðu félagsmenn áður reynt að koma á
slíkum fundi en þá neituðu
Samvinnuskólamenn að mæta.
Umræður um málið urðu nokkuð heitar. Engar ályktanir voru
gerðar en félagsmenn í Merkúr
hölluðust að því að réttast væri
að sameina skólana. Rökin sem
þeir færðu fyrir því voru eftirfarandi:
1. Að námsgreinar eru að miklu
leyti þær sömu í báðum skólunum
2. Að skólarnir fái jafnháan styrk,
jafnvel þó að í Verzlunarskólanum séu um 120 nemendur en aðeins 60 nemendur í Samvinnuskólanum. Þetta er óréttlát skipting.

3. Með því að sameina skólana má
vænta þess að skólinn geti haft
færum fagmönnum á að skipa í
kennarastöður, og nemendur þeir
sem þaðan útskrifast geti staðið
jafnfætis verslunarmönnum annarra þjóða.

1928

Auglýsing fyrir alla
gymnastikæfendur

Þá var það almennt álit sameiningarmanna að aldurstakmarkið í sameinaðan verslunarskóla ætti að vera 18 ár,
„svo inn í skólann komi ekki unglingar sem ekkert vita hvaða stöðu
eða stefnu þeir ætla sér að taka í
lífinu. Takmark skólans á að vera
að útskrifa þroskaða nemendur
sem ákveðið hafa að verða verslunarmenn.“ Af þessu má vel
merkja að nokkur óánægja var
með stjórn og skipulag Verzlunarskólans og þá staðreynd að lágmarksaldur nemenda var miðaður við 15 ár
en ekki 18 ár. Nemendur Verzlunarskólans virðast þó hafa tekið betur í
sameiningarhugmyndina en nemendur
Samvinnuskólans sem höfnuðu sameiningunni á pólitískum forsendum:
„Töldu þeir það ófært og óframkvæmanlegt, helst vegna þess, ... að samvinnumenn þyrftu að hafa pólitískan
skóla til þess að ala upp pólitíska fylgismenn.“

1929

Ég undirritaður tek að mér að
kenna kvenfólki Müllersæfingar.
Specialæfingar fyrir hið nýja kerfi
mitt sem gerir líkamann fagran og
lýtalausan. En þegar maður hefir
fengið sig þannig umbættan, getur
maður horft gleðireifur upp í hinn
ómælanlega himingeim, og fleygt
sál sinni nær hinu eilífa lífi og
sungið fullum hálsi, „Og Solen
skinner på den blau Himmel.“
Virðingarf. Árni H. Bergþórsson.
Viljinn, 14. október 1928

Ég veit ekki
Prófessorinn: „Hvaða þrjú orð nota
ungir stúdentar mest?“
Stúdentinn: „Ég veit ekki.“
Prófessorinn: „Alveg rétt.“
Viljinn, 16. október 1927
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Hin fagra fótamennt
Hvernig var stemmningin á Verzlóböllunum?

D

ansæfingar Verzlunarskólanema
voru haldnar reglulega allan
þriðja áratuginn. Ýmsum sögum fer af skemmtunum þessum og
virðast nemendur hafa mismikla
ánægju af. Ólíkt því sem áður gerðist
var ekki haldið uppi skipulagðri danskennslu og átti það ekki að vefjast fyrir neinum að orðið „dansæfingar“ var
aðeins skondið nafn yfir dansleiki eða
böll. Dansæfingarnar hófust yfirleitt
um níuleytið en fáir mættu fyrr en
klukkan var langt gengin í tíu. Samkomurnar voru ýmist haldnar í kjallara Rósenbergs, á Hótel Heklu, Hótel
Íslandi, Hótel Borg, Bárunni eða í
skólahúsinu sjálfu við Vesturgötu.
Miðaverð var yfirleitt um 2 krónur og
tók dansnefndin eða fulltrúar hennar
við aðgangseyrinum við innganginn.
Ekki var hægt að kaupa áfengi á
dansæfingunum, aðeins citron á kr.
1,75, en oft bar við að skólapiltar
smygluðu áfengi með sér inn á böllin.
Þrengsli, fyllirí og djöfulskapur
Dansæfingar hófust yfirleitt með því að
menn fengu sér kaffi og kökur og
hlýddu á stuttar ræður. Því næst tók við
hljóðfærasláttur og buðu piltar þá

stúlkum upp í dans. Margar sögur
gengu um það hver dansaði vangadans
við hvern og hverjar sátu eftir hryggbrotnar og daprar. Stundum kom til
slagsmála og kom jafnvel fyrir að lögreglan var kölluð til. Í Viljanum á vordögum 1928 má lesa eftirfarandi frásögn af dansæfingu sem haldin var á
Hótel Heklu laugardaginn 28. janúar:
„Hún fór þannig fram, að það voru
þrengsli, fyllirí og djöfulskapur og lögreglan varð að koma að minnsta kosti
tvisvar ef ekki þrisvar til þess að skakka
leikinn. Að lokum varð hún að skipa
vorri heiðruðu dansnefnd að loka dyrunum, og það svo rækilega að ekki
fengu inn að ganga vorir heiðruðustu
skólabræður sem gjörsamlega voru
lausir við allt vín og allt það sem heitir
að bera vott um ruddalega framkomu.
Hvílíkur heiður fyrir Verzlunarskóla Íslands er slík dansæfing! ... Ef ég kaupi
mig inn á innanskóladansæfingu, þá á
ég heimtingu á að þar séu aðeins skólanemendur Verzlunarskóla Íslands, en
ekki hinir og þessir fylliraftar utan úr
bæ sem eiga [að] notast sem féþúfa fyrir okkur, en við verðum að blæða fyrir
þá, t.d. þegar áflog eru og brotnar rúður.“

Töluverð óánægja var meðal nemenda með að utanskólafólki skyldi
heimilaður aðgangur að dansæfingum
og var meðal annars reynt að koma í
veg fyrir aðsókn slíkra gesta með því að
halda dansæfingar í skólahúsinu. Mæltist það vel fyrir og frá árinu 1929 var
reynt að halda allar dansæfingar í skólahúsinu. Stærri dansleikir, eins og jóladansleikurinn, voru þó áfram haldnir á
skemmtistöðum víðs vegar um borgina.
Kennarar og nemendur stíga dans
Ekki var óalgengt að skólastjóri og
kennarar létu sjá sig á dansæfingum. Í
Viljanum 20. janúar 1929 má lesa eftirfarandi frásögn: „Dansleikurinn, sem
átti að byrja kl. 9 um kvöldið, byrjaði á
þá lund að hr. skólastjórinn og frú
komu þangað niður eftir og sátu þar
góða stund ein og reyktu vindla og
sígarettur. Enginn kom stundvíslega
nema þessi góðu hjón og urðu þau að
bíða þar, sér til mestu armæðu, þangað
til hr. dansnefndarformaðurinn kom
þangað kl. 20 mín. í 10 og bauð þau
velkomin með kossi og handabandi.
Þessu næst fór eitthvað af kennurunum
að tínast inn. Þar mátti sjá hr. Einar
Magg og frú, Á. H. Bjarnason og frú,

frk. Sigríði Árnadóttur, einnig Pál
Sveinsson úr Menntaskólanum.
Kl. 10 1/2 komu tveir músíkantar og
þá byrjaði ballið með því, að þeir spiluðu „Flygarvalsinn“ á píanó og fiðlu og
fór þá skólastjórinn af stað með frú
sína, einnig Á. H. Bjarnason og frú, Einar Magg og frú, Axel Magg og frk. Sigríður Á. ... og [var] dansað þannig til kl.
11 1/2. Þá kom afgangurinn af hinum
stundvísu músíköntum ... Var nú orðið
afarfullt húsið og komst töluvert fjör í
mannskapinn sem var yfir 200 manna.
Þarna gengu langir hvítir svartklæddir
herrar með blóðrjóðar, feitar og alla
vega litar blómarósir í fanginu um gólfið og yfirleitt var þar allra handa fólk og
alla vega í laginu. Þarna voru Verzlófólk, Menntó-fólk, sjómenn, járnsmiðir,
slarkarar, slæpingjar, prófessorar og
prófessorsfrúr, prestar og prestsfrúr,
doktorar og þeirra frúr, glímukappadætur og læknissynir og öllu ægði saman, hvað innan um annað, rautt, hvítt,
svart, blátt, grænt, gult og röndótt og
það tók undir í gólfi grindahjallsins
þegar fólkið steig dans undir lögunum,
Ice-cream, Constantinopel, Niagara og
hvað það nú hét allt það gaul sem haft
var á takteinum þarna.“

Fyrsti dansleikurinn
Þ

að var búið að bjóða mér á
þennan dansleik margsinnis, en
ég sagði alltaf mjög hæversklega:
„Nei, takk, ég kann ekki að dansa.“
En þetta var raunar bara hræsni því
að innst í hjarta mínu langaði mig til
þess að fara og sjá alla dýrðina, sem
þarna yrði. Því að satt að segja, þá

Kvef og konur
Hún: Af hverju kemur þú aldrei
á dansleiki?
Hann: Af því mig langar
hvorki í kvef né konu.
Viljinn, 17. febrúar 1927

1928
✔ Bifreið ekið frá Borgarnesi til Akureyrar
✔ Mæðrastyrksnefnd stofnuð í Reykjavík að
tilhlutan Kvenréttindafélags Íslands

✔ Slysavarnafélag Íslands stofnað
✔ Jósef Stalín allsráðandi í Rússlandi. Rekur
alla helstu andstæðinga sína í útlegð

✔ Dixie Dean, framherji Everton, skorar 60
mörk á einni leiktíð

✔ Skotinn Fleming uppgötvar sýklaverkun
penisillíns

hafði ég aldrei farið á dansskemmtun
síðan ég var 10 ára gömul stelpa, en
þá fór ég eitt sinn með eldri systkinum mínum á Gúttóball.
Ætlaði að líða yfir mig
af skelfingu
Á nýársdag kom ein af skólasystrum
mínum og bað mig að koma með sér
að kaupa aðgöngumiða og gerði ég
það. En þegar ég kom heim aftur greip
mig áköf löngun til þess að biðja
mömmu um að lofa mér að fara því að
skólasystir mín hafði útmálað með
mörgum fögrum orðum fyrir mér alla
dýrðina. Leyfið fékk ég stórillindalítið
og hlakkaði nú til dansleiksins eins og
lítið barn hlakkar til jólanna.
Nú var ég komin niður á Hótel Ísland og sat þar ásamt nokkrum skólasystrum mínum. Nú kom einhver og
hneigði sig. Það ætlaði að líða yfir mig
af skelfingu og kaldur svitinn spratt út
um mig alla. Mér sýndist ekki betur en
að hann hneigði sig fyrir mér. Stúlkan
við hliðina á mér stóð upp og sveif í
dansinn. Það var sem þungu fargi væri
létt af mér og þóttist ég heppin að hafa
ekki staðið upp en óskaði þess að ég
hefði aldrei komið þangað.
Hann greip mig í faðm sinn
Nú leið langur tími og ég sat lengi
óáreitt og skemmti mér ágætlega við
að horfa á fólkið dansa. Það var rétt

1928

eins og ég hafði séð í Bíó. Nú var byrjað á nýju lagi og ég hafði alveg náð
mér eftir geðshræringuna. Þá varð mér
litið til piltanna. Einn lagði undir eins
af stað, eins og ég hefði kallað á hann.
Hann kom og hneigði sig fyrir mér.
Það var ekkert undanfæri. Ég stóð á
fætur en reikaði eins og fullur strákur.
Hann greip mig í faðm sinn og varði
mig svo falli. Mér fannst ég líða gegnum þétt regnský og vera borin á sterkum örmum er ég lét hann sveifla mér
út í hringiðuna.
Allt í einu rakst ég á og ég hrökk
upp af hugarmóki mínu. Eins og í
þoku sá ég fröken Sigríði Árnadóttur
[vélritunarkennara] með hr. Bjarna
Jónsson í fanginu. Ég ætlaði að flýta
mér burtu og ýtti herranum mínum
aftur á bak, en þá varð hálfu verri
árekstur en hinn fyrri því að nú sá ég
Einar Magg [landafræðikennara] stara
á mig og virtust mér augun í honum
óvenjulega stór. Hann var með 13 ára
gamla telpu úr Menntaskólanum í

fanginu og hafði hún rekist á mig í ofboðinu. Herrann minn sagði: „Fyrirgefið þér.“ „Blessaður fyrirgefðu sjálfur,“ svaraði Einar og skálmaði inn í
hringiðuna með litlu dömuna sína.
Mér fannst það ætla að líða yfir mig.
Ég gekk ýmist aftur á bak eða áfram.
Má bjóða yður citron?
Þegar dansinn var búinn sagði herrann
við mig: „Má ég ekki bjóða yður citron,
fröken? Ég sé, að yður er svo heitt.“ Ég
þakkaði boðið og svo leiddumst við inn
í veitingasalinn og settumst niður við
eitt borðið. Við töluðum um hitt og
annað en aldrei minntist hann á það
hvernig ég dansaði. Það sem hér fór á
eftir vil ég helst ekki segja því að þó að
ég segði eins og satt er að ég og skólasystir mín hefðum farið einar heim þá
er ekki víst að það væri tekið trúanlegt.

Þeir sem eru
á böllum

Viljinn, 20. janúar 1929

Engill án ímyndunarafls
Hann: Þér dansið eins og
engill, fröken.
Hún: Mér þykir leitt að geta
ekki sagt það sama um yður.
Hann: Þá hafið þér ekki eins gott
ímyndunarafl, eins og ég.

Margur sá er dansar dátt
um dimmar nætur.
Daginn eftir dapur grætur
og dregst með ólund seint á fætur.

Viljinn, 25. október 1924

Viljinn, 22. nóvember 1924

1929
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Eftir að dansinum lauk settist dansnefndin niður með kennurum og skólastjóra og eiginkonum þeirra og fékk sér
miðnætursnarl í boði nemenda. Stundum var efnt til allsherjar málsverðar í
kringum miðnætti og þá gert hlé á
dansinum. Eftir máltíðina var grammófónn síðan dreginn fram og dansað
fram eftir nóttu. Algengt var að dansæfingum lyki milli klukkan 3 og 4 að
nóttu og gengu um það margar kjaftasögur hver hefði fylgt hverri heim.
Boðið á ball með sex vikna
fyrirvara
Fjölmennasta dansæfing vetrarins var
jafnan haldin í byrjun janúar og var í
fyrstu vísað til hennar sem jóladansleiksins en síðar aðaldansleiksins og
þegar kom fram á fjórða áratuginn var
jafnan talað um árshátíð í þessu sambandi. Mikið var um dýrðir á þessum
aðaldansleik vetrarins og bjuggu nemendur sig undir hann með ýmsum
hætti. Spenningurinn var mikill eins
og kemur fram í frásögn nemanda eins
í Viljanum 9. febrúar 1930:
„Sá mikli dagur rann upp með roki
og rigningu. Þessi dagur eða réttara
sagt þetta kvöld líður manni seint úr
minni. Allan daginn var hver maður í
skólanum á fullu spani um allan bæ til
að koma öllu í lag fyrir kvöldið. Piltarnir voru með nýstífaða flibbana og
skyrturnar á handleggnum, en stúlk-

Dansæfingar hófust yfirleitt með því að menn fengu sér kaffi og kökur og hlýddu á stuttar ræður. Því næst tók við hljóðfærasláttur og var þá dansað af miklum móð.

urnar þyrptust inn á hárgreiðslustofur
til þess að láta slétta svolítið úr hárinu

á sér fyrir kvöldið. Ég sat inni, reykti
vindil og hugsaði með gleði til þeirra

sem búnir höfðu verið að bjóða sínum
dömum 6 vikum fyrir ballið.“ 0

Skólahljómsveit stofnuð
Tónleikar í frímínútum

H

austið 1930 stofnuðu nokkrir
piltar skólahljómsveit Verzlunarskólans. Forsprakki hópsins
var Viðar Thorsteinsson, síðar
skrifstofustjóri. Mikil spenna
ríkti meðal nemenda þegar
ljóst var að undirbúningur
að stofnun hljómsveitarinnar var hafin. Viljinn
tók viðtal við Viðar af
því tilefni:
„Hittum vér Viðar úti
í bakaríi hjá Inga Halldórs þar sem hann var
að eta snúð og drakk
hann mjólk með og
sönglaði revíulag við.
Vér spyrjum hann
frétta:
„Já,“ segir Viðar.
„Eiginlega hafði ég nú
ekki hugsað mér að
láta blöðunum í té mínar upplýsingar en Viljanum get ég nú ekki neitað.
Sem sagt hljómsveitin er
stofnuð en okkur vantar nú
enn öll hljóðfæri. Eftir mikið
stímabrak höfum við þó fengið
lánaða stóra trumbu og mun ég
fást við að berja hana því það er
vandaminnst. ... Píanó höfum við ekki
en ég hefi hugsað mér að stelast í

1929

píanóið hennar mömmu þegar hún er
ekki heima. Saxófón erum við að
smíða. Nokkrar bassagreiður verða
einnig með og hefur Steini [Þorsteinn Egilsson] yfirstjórn
þeirra. Hermann [Hermannsson] spilar á fiðlu
til þess að halda okkur á
laginu. Konserta munum við halda í frímínútum við og við.
Fyrst munum við
æfa Symfóníu eftir
Bjellund, en seinna
ýmis lög eftir aðra
fræga listamenn.“
... Renndi nú Viðar
niður seinasta
snúðbitanum og
hljóp út og ég á
eftir.“
Hljómsveit Viðars
komst á laggirnar og
spilaði á ýmsum
skemmtunum skólans
veturinn 1930–1931.

0

Fallegur kjóll
Frökenin: Hvernig líst þér á
kjólinn minn?
Hann:
Það er dálítið í honum
sem mér geðjast vel að.
Frökenin: Hvað er það?
Hann:
Þú sjálf.
Viljinn, 27. febrúar 1926

Verzló
Undir lok þriðja áratugarins fór
Verzlunarskóli Íslands að ganga
undir gælunafninu Verzló. Veturinn
1927–1928 virðist það vera orðin
almenn venja meðal nemenda að
tala um Verzló í stað þess að segja
Verzlunarskólinn.

1929
✔ Varðskipið Ægir tekið í notkun
✔ Sjálfstæðisflokkurinn stofnaður
✔ Mjólkurbú Flóamanna byrjar starfsemi
✔ Trotskí sendur í útlegð frá Sovétríkjunum
✔ Verðbréf hrynja í verði á Wall Street í New
York. Kreppa yfirvofandi

Viðar Thorsteinsson lék stórt hlutverk í félagslífi Verzlunarskólanema. Hann stofnaði
skólahljómsveit haustið 1930 og var síðar fyrsti
formaður Nemendamótsnefndar.

1930

✔ Arabar ráðast á landnámsmenn Gyðinga
nærri Jerúsalem
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Í söluferð með strandferðaskipi
Ferðasaga Skarphéðins Halldórssonar

F

lestir nemendur Verzlunarskólans höfðu í hyggju að leggja
verslun fyrir sig að loknu námi.
Sumir höfðu starfað sem afgreiðslumenn, skrifstofumenn eða aðstoðarmenn kaupmanna áður en námið
hófst og einhverjir unnu jafnframt með náminu. Skarphéðinn Halldórsson var ungur piltur sem var að stíga sín fyrstu
spor í heimi verslunarstéttarinnar árið 1930. Um hávetur
var honum falið að sigla með
strandferðaskipum hringinn í
kringum landið og kynna nýjar vörur. Skarphéðinn skrifaði
ferðasögu sína og birtist útdráttur úr henni í Viljanum
9. mars 1930.
Steig ég á skipsfjöl og kvaddi
skólabræður mína
„Það var í blíðskaparveðri fimmtudaginn 30. janúar 1930 kl. 6 að ég renndi
í bíl niður á hafnarbakka að hliðinni á
„Dronning Alexandrine“ sem átti að
flytja mig í fyrstu söluferð mína til Akureyrar, ég sté þegar á skipsfjöl því
Drottningin var þegar búin að flauta
tvisvar og þar kvaddi ég skólabræður
mína nokkra og Knudsen samverkamann minn. Svo fór ég að grennslast
eftir káetu minni og var hún á fyrsta
farrými, þar kom ég fyrir handtöskum
mínum, en sýnishorn þau sem ég fór
með voru í 5 kistum og 2 kössum niður í lest. Síðan gekk ég upp á þilfar
aftur og var þá verið að leysa landfestar skipsins, kvaddi ég því alla sem ég
þekkti á bryggjunni, og svo sveif
Drottningin tígulega í rökkrinu út úr
höfninni.
Var síðan borðað og gekk ég svo til
káetu minnar og skömmu síðar kom
þangað inn maður einn sem ég þekki í
sjón og heitir Marinó Kolbeins, bróðir
vors elskulega Páls, átti hann að vera í
sama klefa og ég til Ísafjarðar. Spjölluðum við nokkra stund saman og
gengum síðan til hvílu og sofnaði ég
fljótt því ég var þreyttur og syfjaður
eftir Verzlunarskólaballið á Borg og
kosningarnar.
Fagnaðarfundir eftir langan
aðskilnað
Og vaknaði ég ekki aftur fyrr en flautað var á Ísafirði um morguninn kl. 10.
Klæddi ég mig þá í snatri og gekk á

Verzlingurinn Skarphéðinn Halldórsson réð sig sem
sölumann í ársbyrjun 1930 og sigldi hringinn í
kringum landið með vörur.

þiljur, var þá skipið að leggja að
bryggjunni. Og gekk ég þegar í land
og upp á skrifstofu til Nathan & Olsens, fékk ég þar ágætar viðtökur og
var þegar farið að hringja eftir kaupmönnum í allar áttir til þess að líta á
sýnishorn þau sem ég kom með á
land, gekk það allgreiðlega og seldi ég
þar þó nokkuð þó stutt væri viðdvölin. Þegar við komum á Ísafjörð lá
Goðafoss þar og var hann á leið til
Reykjavíkur. Ég fór þangað um borð
því systir mín var með honum á leið
til Reykjavíkur og fann ég hana þegar.
Var þar mikill fagnaðarfundur því við
höfðum ekki sést í 4 ár, fórum við
saman í land og svo um borð í Drottninguna og fékk ég seinna að heyra að
ég hlyti að vera mikill kvennamaður
fyrst ég tæki stúlkur svona á löpp þó
ég skryppi snöggvast í land, lét ég það
gott heita og varðist allra frétta um
hvaða stúlka þetta væri. Héldum við
nú áfram ferðinni og komum til Akureyrar á laugardag. Var þar tekið ágætlega á móti mér. Salan gekk heldur illa
þar vegna lokunar Íslandsbanka.
Skipið fór að velta hroðalega
Föstudaginn þann 15. febrúar sté ég á

Verzlunarskólanemar halda
skólastjóra sínum veislu
Samsæti héldu nemendur Verzlunarskóla Íslands Jóni Sivertsen skólastjóra í
K.R.-húsinu í gærkvöldi í tilefni af því að í vor hefir hann verið skólastjóri þar í
15 ár. Afhentu þeir honum að gjöf gullbúinn göngustaf með þessari áletrun:
Jón Sivertsen skólastjóri, 1915-1930. Viðurkenning fyrir vel unnið starf frá nemendum Verzlunarskóla Íslands 1929–1930. Ennfremur var Merkúrsmerkið grafið á stafinn. Samsætið fór hið besta fram. 0

1929

skipsfjöl á skipsbátnum „Unnur“ sem
átti að flytja mig til Siglufjarðar. Voru
margir farþegar um borð, bæði kvenfólk, karlmenn og börn. Var nú losað
um landfestar og lagt af stað, gekk
ferðin sæmilega fyrst í stað en þegar
komið var út undir Hjalteyri fór að
versna í sjóinn og byrja að gefa yfir skipið. En ég verð að taka það
fram að þetta er ekkert stórskip
þó að það sé gufuskip að nafninu til. Byrjuðu nú flestallir að
gubba og flaut allur lúkarinn í
„spýju“. Allt gekk nú stórslysalaust en þegar út að Hrísey kom
var farið að dimma. Afgreiddi
skipið sig þar og fór síðan inn á
Dalvík en þegar búið var að losa
þar þá fengum við þær fréttir að
nú ætlaði skipstjóri að fara aftur út
að Hrísey og liggja þar um nóttina.
Voru þetta þau mestu sorgartíðindi
sem við gátum fengið en við þessu var
ekkert að gera. Var nú gengið undir
borð og bar kokkurinn á borð allt það
besta sem hann hafði en það voru
fiskibollur, brauð og smjörlíki. Öllu
þessu voru
gjörð hin bestu
skil en rétt þegar við vorum að
enda við máltíðina þá var
skipið komið út
úr höfninni á
Dalvík og þá
fór það að velta
svo hroðalega
að allt hentist
til og frá á
borðinu og allir
urðu að rjúka til handa og fóta, að
halda í diskana svo allt færi ekki í
gólfið.

ert betri en skipstjóri því hann segir að
við séum einhverstaðar utan við Ólafsfjörð en hann viti ekki hvar. Var nú
dýpið mælt og vorum við komnir
mjög nærri landi en svarta hríð var svo
ekki sást til lands. Komumst við inn
að Hrísey þegar [stytti] upp. Héldum
við nú áfram að spila en skipið lá
kyrrt. Spiluðum við þangað til við
sofnuðum á bekkjum því við höfðum
engin rúm. Klukkan 11 komum við
heilu og höldnu til Akureyrar og var
þar með sú mikla Siglufjarðarför á
enda sem hafði orðið talsvert viðburðarík þó hún væri ekki löng.
Á Akureyri hefi ég nú dvalið síðan
á sunnudag eða í 5 daga og er að bíða
eftir Brúarfossi til að flytja mig til
Austurlandsins. Nú kemur hann
hingað í kveld og fer áfram austur á
morgun og þá vona ég að einhver
ævintýri beri að höndum „in the far
east“ eins og þar stendur. Annars hef
ég ekkert haft að gjöra hér nema
borða, drekka og sofa og svo að
skemmta mér sem ég hefi alltaf gjört
eftir bestu föngum. 0

Skipstjórinn villist í stórhríð
Um nóttina lágum við undir Hrísey.
Kl. 2 daginn eftir komum við til Siglufjarðar eftir mikið volk. Salan gekk
heldur vel þar og eftir 2 daga var ég
búinn að tala við alla sem ég ætlaði að
reyna að selja. Á laugardag gat ég fengið far til Akureyrar með norsku skipi.
Við vorum 5 sem tókum okkur far
með þessu skipi. Fyrst í stað gekk allt
vel. Við fengum klefa hjá skipstjóra til
þess að vera í og spila, settumst við
þegar við að spila „bridge“. Héldum
við áfram að spila þangað til skipstjóri
kemur niður og segir að hann viti ekki
hvar hann sé og spyr hvort nokkur
okkar sé kunnugur hér. Einn okkar
sem Bergur hét segir að hann sé kunnugur því hann sé formaður á bát sem
gangi til fiskjar hér á firðinum. Skipstjóri biður hann því að koma með sér
upp og gjörir Bergur það, er nú haldið
áfram hálfa ferð í svo sem 20 mínútur.
Erum við þá allir komnir upp á stjórnpall. Heyrum við þá að Bergur er ekk-

1930

Fréttir úr skólanum
Nemendur í 1. bekk A eru mjög
svefnsamir í tímum. En nú hefir einn
kennarinn fundið það ráð að kasta í
þá krítarmolum, og kváðu þeir vakna
best, ef kennarinn hæfir þá í hausinn. Vonum vér að þetta ráð muni
reynast vel.
Viljinn, 23. febrúar 1930

1930
✔ 1000 ára afmælis Alþingis minnst á
Þingvöllum

✔ Ríkisútvarpið hefur útsendingar
✔ Kommúnistaflokkur Íslands stofnaður
✔ Bandarískur vísindamaður, Tombaugh,
finnur reikistjörnuna Plútó

✔ Víetnaminn Ho Chi Minh stofnar
Kommúnistaflokk Indókína

✔ Bandaríkjamaðurinn Wallace Carrothers
finnur upp nýtt efni sem kallað er nælon
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1931
✔ Strætisvagnar Reykjavíkur hefja akstur
✔ Stytta af Hannesi Hafstein afhjúpuð við
Stjórnarráðshúsið

✔ Leikrit flutt í fyrsta sinn í Ríkisútvarpinu
✔ Spánn verður lýðveldi. Alfonso konungur
fer úr landi

✔ Japanir gera innrás í Mansjúríu austur í
Kína

✔ Empire State-byggingin opnuð í New York

Tafl og billjardfélag
Tafl og billjardfélag skólans mun nú
vera tekið til starfa.
Viljinn, 9. nóvember 1930

Verzlunarskólanemar í skólaferðalagi. Nokkrir eru með skólahúfur á höfði.

Í himnaríki um jólin
Slúðursögur skólapilta

É

g var úti að ganga í austurhluta
bæjarins. Ekki er ég alveg viss um
hvar ég hafi gengið og ekki heldur hve lengi, en nú er ég fór að hugsa
um að snúa við og halda heimleiðis, þá
var ég þess fullviss að Laufásvegurinn
mundi vera skemmsta leiðin heim til
mín, og enda líka ekki mjög fjölfarin
gata, og það var mér ljóst að best var
að vera í fámenni með þær hugsanir er
steðjuðu að mér á þessu einmana og
skuggalega kvöldi að mér fannst.
Allt í einu verður mér litið upp til
himins, því að ég sá stjörnu hrapa, þá
fór ég að hugsa um hvernig mér mundi
nú þykja að vera kominn til himnaríkis, því að ég hafði svo oft heyrt stelpurnar í 3. bekk tala um við Villa Möller
og Sverri í 1. bekk hvað það hefði
verið gaman í himnaríki um jólin. Í því
skildi ég ekkert að þær hefðu verið þar
um jólin og Villi og Sverrir þá víst með
þeim. Nei, þetta hlaut að vera einhver
misskilningur. Ég ásetti mér nú að
spyrja stelpurnar eftir þessu á morgun.

Stúlka í svartri kápu með
skólatösku í hendi
Ég sneri mér strax við er ég heyrði
mannamál, því ég hafði ekki mætt
nokkurri lifandi sál alla leiðina síðan
ég sneri heim á leið. Nú sá ég að
stúlka og karlmaður stóðu uppi í
tröppunum á stóru hvítu steinhúsi. Er
ég hafði staðið þarna og horft á þau
dálitla stund, heyrði ég voða smell en
sá ekki neitt. Því næst fór stúlkan inn
en herrann kom sama veg og ég hafði

gengið, og virtist ætla að koma til mín.
Og er hann kom nær sá ég mér til
mikillar undrunar að þetta var hr.
Emil Richter skólabróðir minn. „Sæll
og bless.“ „Sæll og bless.“ „Hvaða fjöll
er á þér?“ spurði ég og var nú alveg
búinn að gleyma því sem ég hafði áður
verið að hugsa um. „Kallar þú þetta
fjöll? Ég var bara að fylgja skólasystur
minni heim, sem á heima í þessu stóra
húsi þarna,“ og benti mér á húsið, „og
svo kem ég þarna svo oft því að ég
kyndi miðstöðina fyrir hann Kjartan.“
„Nú já, heitir hann Kjartan sem á
heima í því?“ spurði ég. „Já, maður og
hann á tvær dætur svona ljómandi
huggulegar. Önnur gengur á svartri
kápu og með skólatösku í hendinni,
og hin gengur í grænni kápu með
regnhlíf í hendinni, og það er sú sem
hann Jón er svo skotinn í.“
Fer á kaðli ofan úr
kvistglugganum
„Talar þú oft við þær systur?“ spurði
ég strax er við vorum gengnir á stað.
„Já, já og sérstaklega við þessa svörtu,
þegar ég fer að bæta í miðstöðina. En
það er það versta ef ég kem dálítið
seint á kvöldin til þess að gefa miðstöðinni kvöldmatinn, þá verð ég
stundum að skríða bæði inn og út um
kjallaragluggann, og ég hefi einu sinni
rifið fötin mín á því, og í annað skipti
klóraði ég mig á hendinni. Annars
þegar systurnar eru vakandi þá fer ég
nú oft upp á loft til þeirra, og sit hjá
þeim að kjafta við þær og ef þær þá

1930

ekki hafa lykil þá fer ég á kaðli ofan úr
kvistglugganum og niður, og það er
nú öllu betra en að fara út um bölvaðan kjallaragluggann, og eiga á hættu
að rífa sig allan eða fá máske að standa
fastur í honum.“

Þannig lauk þessu samtali mínu við
Emil og ég fór beina leið heim að sofa,
og veit því ekki hvað hefir gerst kl. 10
1/2 eins og ég heyrði þau ákveða.
x.x. J.
Viljinn, janúar–apríl 1931

Skólablaðið Viljinn var handskrifað allt til ársins 1934. Hér má sjá titilsíðu blaðsins frá 1927.

1931
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Rekstur skólans 1912–1931
R

íkisstyrkur var drýgsta tekjulind skólans á árunum
1912–1918, eða rúmlega helmingur af heildartekjum hans. Styrkurinn var 5.000 krónur á ári á árunum
1912–1917, 6.000 krónur 1918 og
9.000 krónur 1920 og 1921 en lækkaði síðan fljótlega aftur í 6.000 krónur á ári og hélst svo síðan til loka
þriðja áratugarins. Hækkunin
1920–1921 hefur væntanlega verið
aðstoð ríkisins til að losa skólann við
húsaleiguskuldir, sem voru allmiklar
í stríðslokin, og til að gera skólanum
kleift að greiða allar skuldir 1921 en
slíkt var skilyrði þess að Verslunarráð
tæki við yfirstjórn skólans, svo sem
fram hefur komið.
Erfiður fjárhagur
Í lok heimsstyrjaldarinnar fyrri var fjárhag skólans svo komið að vafi þótti
leika á um hvort unnt yrði að reka
hann áfram. Var þá leitað samskota hjá
kaupmönnum og með þeim árangri að
skólanum bárust 2.400 og 2.890 krónur að gjöf frá þeim á árunum 1920 og
1921 (13–14% heildartekna). Söfnun af
þessu tagi var haldið áfram allt til ársins
1931 en árleg framlög kaupmanna voru
mun lægri eftir 1921. Á móti vó nokkuð að Kaupmannafélagið og Verzlunarmannafélag Reykjavíkur styrktu skólann árlega um miðbik þriðja áratugarins en hættu því undir 1930.
Söfnunarlistarnir voru ekki taldir
vera framtíðarlausn á fjármálum skól-

ans. Slíkra lausna var leitað. Verslunarráð lét til dæmis semja frumvarp til laga

um atvinnu við verslun á árunum
1924–1925. Þar var kveðið á um að

NEMENDAFJÖLDI
Nemendafjöldi í Verzlunarskólanum var svipaður ár frá ári fram yfir 1920. Eftirfarandi tafla sýnir þetta en tekið skal fram
að undirbúningsdeild, sem starfaði 1912–1915 og 1918–1919, er þar talin vera 1. bekkur og er þetta gert til þæginda:
Skólaár
1912–1913
1913–1914
1914–1915
1915–1916
1916–1917
1917–1918
1918–1919
1919–1920
1920–1921
1921–1922
1922–1923
1923–1924
1924–1925
1925–1926
1926–1927
1927–1928
1928–1929
1929–1930
1930–1931

1. bekkur
15
16
4
22
45
28
26
52
44
29
33
28
32
31
45
46
25
31

Nemendafjöldi er tilgreindur eins og
hann var við upphaf skólaárs á tímabilinu 1912 til 1927 en síðan er miðað við lok skólaárs. Skipting nemenda
milli bekkja 1930–1931 er ekki tilgreind í skólaskýrslu. Nemendafjöldi í
kvöldskóla miðast við upphaf skólaárs. Vitað er að kvöldskólinn starfaði
skólaárið 1929–1930.

2. bekkur
3. bekkur
60
24
34
34
28
13
23
14
34
29
24
20
35
26
25
40
18
36
18
34
22
38
29
20
23
16
43
24
24
35
samtals í dagskóla 100
Taflan sýnir að nemendur voru
fæstir á árum heimsstyrjaldarinnar
fyrri og kann dýrtíð eða tekjuöflun
nemenda að hafa valdið nokkru þar
um. Þeim tók að fjölga verulega þegar
kvöldskólinn var settur á fót. Aftur á
móti varð ekki fjölgun í skólanum
með tilkomu 3. bekkjar að fyrsta árinu
undanskildu enda fækkaði þá mjög í

1930

Kvöldskóli

32
15
17
fjöldi óviss
19

Samtals
99
84
45
45
59
62
79
72
79
55
98
82
84
91
126
100
109
90+
119

kvöldskólanum. Tengsl þarna á milli
eru óljós, þetta var fyrir kreppu. Til
álita kemur að verulegur hluti þeirra
nemenda, sem sóttu kvöldskólann,
hafi með þessu verið að búa sig undir
að setjast í dagskólann og hafi þessi
hópur sest beint í dagskólann eftir tilkomu 1. bekkjar, en þar skyldu
kenndar almennar greinar.

sérstakt gjald yrði lagt á handhafa verslunarleyfa ár hvert og skyldi það renna
til Verzlunarskólans og Verslunarráðs.
Alþingi felldi þetta ákvæði burt við afgreiðslu málsins.
Tekjur og gjöld
Skólagjöld voru helsti tekjustofn Verzlunarskólans á þriðja áratugnum, eða
50–66% heildartekna. Þau voru hækkuð
verulega um 1920 þrátt fyrir mótþróa
skólanefndar, eða úr 100 krónum í dagskóla 1919 í 175 krónur 1922 og í 200
krónur 1926. Jafnframt var ákveðið
1919 að skólagjald skyldi greitt í einu
lagi og fyrirfram. Aðrar tekjur voru litlar,
helst var um að ræða leigutekjur af húsnæðinu.
Laun skólastjóra og kennara voru
helsti útgjaldaliður allt tímabilið, jafnvel
allt að tveir þriðju hlutar rekstrargjalda.
Verslunarráði þótti kennslukostnaður
hár. Eftirfarandi var fært til bókar á
skólanefndarfundi 20. september 1926:
„Verslunarráðið hefir skotið því til skólanefndar hvort ekki muni fært að lækka
tímakaup kennara eitthvað. Skólanefnd
leist ekki á þessa málaleitun en frestaði
að taka ákvörðun.“ Sú frestun varir enn,
málið kom ekki aftur á dagskrá.
Af öðrum útgjaldaliðum bar mest á
húsaleigu, ræstingu, ljósi og hita. Til
dæmis voru keypt tvö tonn af kolum og
fimm tonn af mó í upphafi skólaársins
1918–1919. Áhaldakaup voru allhár útgjaldaliður stöku ár en þeirra mun hafa
gætt lítt eða ekki sum önnur ár. 0

1931
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3. kafli

1931–1953
Skólastjóratíð Vilhjálms Þ. Gíslasonar

Stjórnarbylting í skólanum
S

mannafélaganna fram tillögu þess
efnis að stjórn Verzlunarskólans yrði
fengin í hendur fulltrúum eftirtalinna
fimm félaga: Verslunarráðs, Félags
stórkaupmanna, Félags matvörukaupmanna, Merkúrs og VR. Tillögunni var vel tekið enda fylgdu því
fyrirheit um samskot. Tillaga þessi
var samþykkt 2. ágúst.

ameiginlegur fundur fulltrúa
Verslunarráðsins, Verslunarmannafélagsins Merkúrs og
Verzlunarmannafélags Reykjavíkur
var haldinn 22. júlí 1931. Rædd
voru málefni Verzlunarskólans. Á
fundinum báru fulltrúar verslunar-

Carl Proppé var fulltrúi Verslunarráðs í skólanefnd.
Hann barðist fyrir því að skólanefnd færi alfarið
með stjórn Verzlunarskólans.

Skólanefnd fær aukin völd
Fyrsti fundur þessarar nefndar var
haldinn 20. ágúst 1931 og tók hún sér
nafnið skólaráð á fundinum. Þar lýsti
Carl Proppé, fulltrúi Verslunarráðs, því
yfir að ráðið afhenti skólaráðinu skólann til fullra umráða og án nokkurrar
íhlutunar af hálfu Verslunarráðsins en
skrifstofa þess mundi áfram annast útborganir fyrir skólann. Um það bil
einu ári síðar eða hinn 20. júní 1932
samþykkti skólaráðið ítarlegar reglur
um starfssvið sitt (sjá rammagrein á
næstu opnu) sem Verslunarráð samþykkti lítt breyttar.
Ný skipulagsskrá tók gildi í lok
skólaársins 1934–1935 (samþykkt
haustið 1934). Helstu breytingar voru

þær að nafnið skólaráð var lagt niður
og skyldi nefndin eftirleiðis heita
skólanefnd. Skipan hennar var einnig
breytt, Verslunarráð skyldi framvegis
tilnefna þrjá menn í nefndina og
skyldi einn þeirra ætíð eiga
sæti í ráðinu sjálfu og
vera formaður nefndarinnar, annar
skyldi vera skólafróður maður og
hinn þriðji kaupsýslumaður innan
stéttarinnar. Þá
skyldi Verslunarráð
skipa tvo menn í
nefndina, annan samkvæmt tilnefningu Merkúrs og
hinn samkvæmt tilnefningu VR. Kveðið er á um að Verslunarráð skuli ráða
starfshögun og stefnu skólans að
fengnum tillögum skólanefndar og
skólastjóra og að námsárið skuli vera
frá 1. október til 1. maí en reikningsárið frá 1. október til 30. september.
Heimilt var Verslunarráði að breyta
skipulagsskránni að fengnum tillögum
skólanefndar og skólastjóra.

Fulltrúi botnvörpuskipaeigenda
Af gjörðabók skólaráðs má ráða að
fulltrúi Félags íslenskra botnvörpuskipaeigenda tók sæti í ráðinu en ekki
fulltrúar frá félögum byggingarefnakaupmanna og vefnaðarvörukaupmanna, að því er best
verður séð. Það hefur
því verið skipað sex
mönnum sem þótti
óhentugt. Varð því að
ráði að fá Magnús
Jónsson, prófessor, til
að taka þar sæti sem
oddamaður. Magnús
sat síðan í ráðinu til
1938, síðustu þrjú árin sem
skólafróður fulltrúi Verslunarráðs. Tengsl hans við Verzlunarskólann
áttu síðar eftir að koma sér vel þegar
farið var að huga að stofnun lærdómsdeildar við skólann. Seta Jóns Gunnarssonar í nefndinni á árunum
1934–1938 er athyglisverð. Jón var
fulltrúi Merkúrs en það félag hætti
allri starfsemi 1934 og hefur þessi
þátttaka Jóns í nefndarstörfum því verið eini lífsvotturinn í fjögur ár. 0

Skólastjóraskipti
Vilhjálmur Þ. Gíslason tekur við af Jóni Sívertsen
Fram hefur komið að Jóni Sívertsen
skólastjóra var tvisvar sagt upp störfum á þriðja áratugnum. Honum var
einnig sagt upp sumarið 1930 og var
þá auglýst eftir umsóknum um stöðuna. Upplýst var á fundi Verslunarráðs
2. september að fimm umsóknir hefðu
borist frá eftirtöldum mönnum: Jóni
Sívertsen, Ólafi G. Eyjólfssyni, Finni
M. Einarssyni, Hendrik Ottóssyni og
Þórhalli Þorgilssyni. Þremur dögum
síðar hafði séra Ragnar Kvaran bæst í
þennan hóp en hann gat þó ekki tekið
við starfinu fyrr en næsta skólaár.
Verslunarráð ræddi við Finn M. Einarsson en hann hafnaði boði um ráðningu þegar á átti að herða. Var þá
ákveðið að endurráða Jón Sívertsen til
1. maí 1931 en með þeim skilyrðum
að hann kæmi skýrslum skólans fyrir
tvö síðustu skólaár út fyrir 24. september 1930 og ábyrgðist persónulega
greiðslu ógreiddra skólagjalda.
Óvissa um framtíðina
Málefni skólans voru síðan rædd á

fundi 6. mars 1931 og sat Jón skólastjóri hann. Þar óskaði skólastjóri eftir
svörum við tveimur spurningum: Ætlaði Verslunarráð að halda áfram rekstri
skólans og ef sú væri raunin, hvað yrði
þá um skólastjórn hans? Garðar Gíslason, formaður ráðsins, svaraði því til
að óvíst væri af fjárhagslegum orsökum hvort unnt yrði að halda skólanum áfram í fullum rekstri, það færi
meðal annars eftir undirtektum Alþingis við styrkbeiðnum skólans.
Garðar kvað skólastjóra fullljóst að
ráðið væri síður en svo ánægt með
skólastjórn hans og minnti á samning
ráðsins við skólastjóra frá síðastliðnu
hausti. Varð Jón að láta af skólastjórn
1. maí 1931.
Um sumarið leitaði Verslunarráð til
Odds Guðjónssonar um að hann tæki
að sér skólastjórnina. Oddur sat fund
ráðsins 29. júlí og kvaðst þá hafa fengið styrk til eins vetrar náms í Kiel.
Styrk þennan kvaðst Oddur hafa ætlað
að nota til náms í bankafræðum en
sagðist geta notað hann til að kynna

1931

sér verslunar- og verslunarskólamál ef sér yrði veitt
skólastjórastaðan sem
hann gæti þó ekki tekið
að sér fyrr en á árinu
1932.

Vilhjálmur var þá tæplega 34
ára að aldri. Hann hafði lokið meistaraprófi í íslenskum fræðum frá Háskóla
Íslands vorið 1923 og
stundað framhaldsnám í Danmörku,
Noregi og Bretlandi.
Vilhjálmur ráðinn
Eftir heimkomuna
til bráðabirgða
hafði hann fengist
Hinn 4. ágúst var
við ýmis störf, svo
síðan samþykkt að
sem bókavörslu á
ráða skólastjóra til
Landsbókasafninu
bráðabirgða og
og fréttamennsku á
skyldi hann fá 500
Ríkisútvarpinu. Ekki
krónur í laun á mánkom oftar til orða að
uði og laun samráðningin í skólastjórakvæmt kennarataxta ef
starfið væri aðeins til
hann kenndi fleiri en
bráðabirgða enda gegndi
þrjár kennslustundir á
Vilhjálmur því til áradag. Ákveðið var að ráða
móta 1952–1953 er
Vilhjálm Þ. Gíslason skólastjóra til bráðabirgða ef
Vilhjálmur Þ. Gíslason var ráðinn hann var ráðinn útvarpsskólastjóri Verzlunarskólans
stjóri. Hann var á þesshann féllist á framangreind
sumarið 1931.
um árum tákn skólans
kjör. Samningar náðust og
og samofinn honum í hugum margra
tók Vilhjálmur við skólastjórninni
nemenda. 0
haustið 1931.

1932
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Skólahúsið við Grundarstíg séð frá Þingholtsstræti. Nemendur gægjast út um glugga á kennslustofu á 1. hæð.

Nýtt skólahús keypt
við Grundarstíg
E

ins og fram hefur komið voru
húsakynni Verzlunarskólans við
Vesturgötu talin óviðunandi fyrir kennslu um 1930. Verslunarráð fór
á stúfana sumarið 1930 og leitaði eftir nýju húsnæði. Athyglin beindist
fyrst að húsi tollstjóra við Lækjargötu
(neðri hæð) og húsnæði hjá Marteini
Einarssyni að Vatnsstíg 4. Ráðið varð
strax sammála um að húsnæðið við
Lækjargötu kæmi ekki til greina og
sama varð uppi á teningnum um
húsnæðið við Vatnsstíg eftir að Jón
Ófeigsson yfirkennari hafði athugað
það með tilliti til kennslu. Einnig
kom í ljós að verja þyrfti um 10.000
krónum til viðgerðar á húsinu.
Næsta vor var leitað hófanna um að
taka Valhöll við Suðurgötu á leigu eða
hluta þess húss en það þótti óhagkvæmt við nánari athugun. Hinn 5.
júní 1931 upplýsti formaður Verslunarráðs að hús Thorsbræðra, Grundarstígur 24, væri fáanlegt fyrir 110.000

krónur og væri þetta heppilegasta húsið sem völ væri á. Sá böggull fylgdi
skammrifi að ekkert hvíldi á eigninni
og líklega þyrfti að láta breyta henni
og gera við fyrir 15.000 krónur.
Deilur um fjármögnun
Sérstakur fundur var haldinn um mál
þetta hinn 16. júní. Þar benti Garðar
Gíslason, formaður ráðsins, á tvær
leiðir sem hann taldi koma til greina
við öflun fjármagns. Var önnur sú að
afla þess með beinum samskotum en
hin að mynda hlutafélag um húsakaupin. Taldi hann síðari leiðina
vænlegri til árangurs, menn yrðu fúsari til framlaga ef þeir
fengju eignarrétt í húsinu. Guðmundur Ásbjörnsson, er átti sæti í húsnæðisnefnd sem Verslunarráð hafði
kosið til að leysa vanda Verzlunarskólans, vildi heldur gefa skólanum
fé til að eignast húsið, kvaðst vera

1931

búinn að fá nóg af hlutabréfaeign sem
ekki gæfi tekjur enda þyrfti að greiða
opinber gjöld af slíkum bréfum þrátt
fyrir að þau gæfu ekki arð. Heimskingjar einir kysu slíkt fyrirkomulag.
Garðar formaður vítti þá ósvífni og
frekju sem hann taldi birtast í orðum
Guðmundar. Guðmundur endurtók þá
ummæli sín en „sagðist ekki myndi
tala með frekju og ósvífni um þessi
mál framar, því hann myndi engin afskipti hafa af þeim meira“. Guðmundur tilkynnti ritara Verslunarráðs fyrir
næsta fund að hann myndi hvorki sitja

fundi Verslunarráðs framvegis né taka
á móti endurkosningu í ráðið. Verður
ekki annað séð en að deilurnar um
fjármögnun húss fyrir Verzlunarskólann hafi valdið þessu missætti. Ráðið
samþykkti síðan 14. júlí að boða til almenns fundar kaupmanna í Reykjavík
og nágrenni um húsnæðismál Verzlunarskólans. Fundur þessi var haldinn
21. júlí 1931. Fram kom að Verslunarráð hafði samið um húsakaupin gegn
80.000 króna greiðslu innan skamms
tíma en afgangurinn skyldi greiddur
samkvæmt samkomulagi sem gert yrði
jafnhliða fullnaðarsamningi um
kaupin. Neðsta hæð hússins og
kjallari skyldu vera tilbúin til afnota fyrir skólann haustið
1931.
Fjársöfnun og lántökur
Efnt var til fjársöfnunar meðal kaupmanna og höfðu 35.000 krónur safnast haustið 1931, þó nam innborgað

1932
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fé aðeins 25.000 krónum. Verslunarráð greiddi húseigendum rúmlega
20.000 krónur í októbermánuði en í
desember þótti sýnt að reiða þyrfti
mun meira fé af hendi. Fjársöfnunarleiðin var ekki talin koma til álita enda
voru áhrif heimskreppunnar orðin
mönnum áþreifanleg.
Fangaráðið var að taka 9.000 króna
víxillán hjá VR og 48.000 króna veðdeildarlán hjá Lífsábyrgðarfélaginu
Thule. Í desembermánuði höfðu því
verið greiddar 70.500 krónur upp í
verð hússins. Þá var um það samið að
9.500 krónur til viðbótar skyldu
greiddar fyrir 14. maí 1932 en þá
skyldi afsal hússins gefið. Afgangurinn, 30.000 krónur, skyldi greiddur
með jöfnum afborgunum á næstu 10
árum.
Vorið 1932 var ekki nægilegt fé
handbært til greiðslu á 9.500 krónum
og víxilskuldin við VR var fallin í
gjalddaga. Boðað var til almenns kaupmannafundar sem var haldinn 28.
mars. Þar reyndust menn hlynntir
stofnun hlutafélags til að leysa þennan
vanda.
Hlutafélagið Verzlunarskólahúsið
Stofnfundur félagsins var haldinn 22.
apríl. Nafn þess var Hlutafélagið Verzlunarskólahúsið. Markmið félagsins var
að kaupa húseignina að Grundarstíg
24 og leigja hana út, einkum með það
fyrir augum að tryggja Verzlunarskóla
Íslands hentugt húsnæði. Stofnendur
voru átta: Garðar Gíslason, Pétur Halldórsson, Björn Ólafsson, Haraldur
Árnason, Jes Zimsen, Hallgrímur
Benediktsson, Jón Brynjólfsson og Carl
Proppé, og lögðu þeir samtals fram
5.250 krónur sem stofnfé. Stofnfé
skyldi vera 25.000 krónur og ætluðu
stofnendur að afla þess sem á vantaði
án útboðs. Ekki voru hluthafar skyldir
til að þola innlausn hluta sinna. Heimilt var að framselja eða veðsetja hlutina að fengnu
samþykki félagsstjórnar
sem skipuð skyldi þremur
mönnum, einum tilnefndum af Verslunarráði, einum
af skólaráði Verzlunarskólans og einum kosnum af
hluthöfum. Verzlunarskólanum var tryggður forkaupsréttur á hlutabréfum á
matsverði. Hlutafélagið
skyldi taka á sig veðskuldir
þær sem hvíldu á Grundarstíg 24, gefa
út skuldabréf fyrir 30.000 krónum af
þeirri upphæð en afgangurinn skyldi
greiddur í peningum. Skuldabréfið
skyldi tryggt með 2. veðrétti í húseigninni.
Stofnfundur heimilaði stjórn að
auka hlutafé í 100.000 krónur. Það
takmark náðist ekki en á aðalfundi 23.
nóvember 1934 var hlutaféð orðið
46.375 krónur og mun ekki hafa aukist að ráði úr því. Þess ber þó að geta
að Framsóknarfélag Íslands keypti árið
1936 hlutabréf að nafnverði 6.375
krónur og gaf skólanum með því skilyrði að 250 krónum af vöxtunum yrði
árlega varið til að verðlauna þann

100 ár
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húðað og vatnsleiðsla og hitalögn í
lofti kennslustofu þar einangruð.
Kostnaður við þessar breytingar var
samtals 13.165,26 krónur og greiddi
Hlutafélagið Verzlunarskólahúsið hann
og afskrifaði á aðalfundi 23. nóvember
1934. Aftur á móti greiddi skólinn
ýmisleg kennslutæki sem voru keypt á
fyrstu Grundarstígsárunum, grammófón, hljómplötur til að nota við málaog vélritunarkennslu, píanó og kort.
Skólinn fékk afnot af efstu hæðinni,
rishæðinni, á skólaárinu 1933-1934.
Það húsnæði leigði skólastjóri og bjó
þar á meðan hann stjórnaði skólanum.
Neðri hæðir voru leigðar undir skrifstofurekstur fyrsta og þriðja árið en
ekki virðist hafa orðið framhald á því.

Reglur skólaráðs Verzlunarskólans
1. Verzlunarskóli Íslands er sjálfseignarstofnun undir vernd Verslunarráðs Íslands en er stjórnað af sérstöku skólaráði, sem skipað er
til eins árs í senn af þessum aðilum, er hver útnefnir einn mann í
skólaráðið fyrir 1. júní ár hvert:
1. Verslunarráð Íslands
2. Félag íslenskra stórkaupmanna
3. Félag matvörukaupmanna
4. Félag vefnaðarvörukaupmanna
5. Félag byggingarefnakaupmanna
6. Félag íslenskra botnvörpuskipaeigenda
7. Verzlunarmannafélag Reykjavíkur
8. Verzlunarmannafélagið Merkúr.
2. Skólaráðið hefir á hendi allar ráðstafanir um rekstur skólans fyrir
það ár sem skipun þess nær, án íhlutunar frá Verslunarráðinu.
Skólaráðinu ber að sjá um fjárhag skólans og gera ráðstafanir til
að nægilegt fé sé jafnan fyrir hendi til nauðsynlegra útgjalda við
reksturinn. Skólaráðið setur reglur um kennslu, ræður forstöðumann og kennara og ákveður öll útgjöld skólans. Reikningsfærslu skólans og gjaldkerastörf annast skrifstofa Verslunarráðsins.
3. Skólaráðið getur ekki ráðstafað byggingarsjóði skólans nema með
samþykki Verslunarráðsins, en fulltrúi skólaráðsins í stjórn h/f
Verzlunarskólahúsið fer með atkvæði skólans í því félagi.
4. Skólaráðið sendi Verslunarráðinu árlega skýrslu um störf skólans.
Ef Verslunarráðið telur störf og ráðstafanir skólaráðsins athugunarverð, getur það gert ráðstafanir þar að lútandi í samráði við þau
félög sem skipa menn í skólaráðið.
5. Félög þau sem að ofan greinir bera enga fjárhagslega ábyrgð á
skólanum. Komist skólinn í fjárþröng, sem skólaráð getur ekki
ráðið fram úr, skal því skylt að tilkynna það Verslunarráðinu,
sem síðan skal kalla saman stjórnir félaganna til þess að ráða
fram úr málinu í sameiningu. Annars standa eignir skólans sem
trygging gagnvart þeim sem hafa kröfur á hann. Skólinn verður
ekki lagður niður né afhentur á neinn hátt nema með samþykki
allra ofangreindra aðila, eða þeirra er skipa fulltrúa í skólaráðið.
Fundargerð skólaráðs, 20. júní 1932

nemanda sem best hefði staðið sig við
verslunarpróf. Félag þetta stofnuðu
Thor Jensen og nokkrir samferðamenn
um borð í millilandaskipi á siglingaleiðinni frá New York til Reykjavíkur
1917. Hér verður ekki getið einstakra
hluthafa en nokkrir sjóðir keyptu
hlutabréf fyrir alla innistæðuna, til
dæmis tveir sjóðir í eigu skólans,
Byggingarsjóður Verzlunarskóla Íslands og Byggingarsjóður Skúla fógeta
Magnússonar. Þessir sjóðir áttu samtals
rúmlega 3.200 krónur í lok ársins
1929. Þá fékk stjórn hlutafélagsins því
til leiðar komið að sjóðir Kaupmannafélags Reykjavíkur runnu til þess, samtals 4.000 krónur.

1931

Endurbætur á skólahúsinu
Skólahúsið við Grundarstíg þurfti
verulegra endurbóta við. Árið 1931
var kjallarinn búinn til kennslu en þá
var einnig kennt á neðstu hæð. Skólinn hafði þarna fjórar kennslustofur og
kennarastofu til afnota og þótti einkum fréttnæmt að ein kennslustofan var
sérkennslustofa (vélritunarstofa). Á
næsta ári var efri hæðin tekin í notkun
og voru þar þrjár kennslustofur. Árið
1933 var einnig búinn til nýr inngangur í húsið, bætt við salernum og
þvottaskálum, bætt við fatageymslum
og nýju herbergi í kjallara. Eldhúsi á
annarri hæð var þá breytt í kennslustofu, gólf á gangi í kjallara var múr-

Rausnarlegar gjafir
Hlutafélagið Verzlunarskólahúsið
greiddi um 80% af andvirði skólahússins, afgangurinn var greiddur með
samskotafé kaupmanna. Byggingarsjóðir skólans hrukku skammt til að
greiða andvirði þess svo sem mátt
hefði ráða af framanskráðu. Hlutafélagið greiddi einnig endurbætur á húsinu. Hlutafjár var einkum aflað með
samskotum en lán tekin til að inna af
hendi nauðsynlegar greiðslur sem
hlutafé hrökk ekki fyrir. Fjár til að
greiða afborganir af lánum og vexti var
aflað með því að leigja Verzlunarskólanum allt skólahúsið en þess virðist
hafa verið gætt að halda leigunni svo
lágri að hún ætti ekki að baga skólann
verulega. Fyrstu tvö árin var leigan
450 krónur á mánuði og næstu fimm
árin 800 krónur á mánuði. Til samanburðar skal þess getið að skólastjóri
greiddi 200 krónur á mánuði í leigu
fyrir rishæðina og rann sú leiga til
skólans en ekki til hlutafélagsins.
Fljótlega eftir stofnun hlutafélagsins
fóru stjórnendur þess að hvetja hluthafa til að gefa Verzlunarskólanum
hlutabréf sín í félaginu og bar
það þann árangur að skólinn
hafði 23. nóvember 1934 eignast með þessum hætti hlutabréf
að nafnverði 13.925 krónur. Eftir þetta bárust skólanum af og til
hlutabréf í fyrrnefndu hlutafélagi
að gjöf. Garðar Gíslason tilkynnti
til dæmis á aðalfundi hlutafélagsins 11. desember 1937 að hann
gæfi skólanum hlutabréf sín að
nafnverði 2.000 krónur. Garðar
virðist hafa verið stærsti hluthafinn. Stærsta gjöf af þessu tagi mun þó
hafa borist skólanum þegar Hlutafélaginu Verslunarskólahúsið var slitið 9.
desember 1963 og skil gerð 15. júní
1965. Einn hluthafi, Haukur Thors,
bauð skólanum hlutabréf að nafnverði
3.000 krónur til kaups. Boðinu var
tekið og hlutabréfin innleyst fyrir
18.750 krónur. Allir þeir hluthafar
aðrir, sem enn áttu hlutabréf í Hlutafélaginu Verzlunarskólahúsið, gáfu
Verzlunarskólanum þau við þetta tækifæri en áður hafði skólinn keypt bréf
þegar hann hafði til slíks fjárhagslegt
bolmagn. Virðist því ekki ofmælt að
kaupsýslumenn hafi gefið skólanum
húseignina Grundarstígur 24. 0
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Skólastjóri býður
nýnema velkomna
V

ilhjálmur Þ. Gíslason setti
Verzlunarskólann í fyrsta skipti
í Kaupþingssalnum haustið
1931. Kynningarkvöld fyrir nýnema
var haldið í Bárunni nokkrum dögum síðar. Skemmtunin hófst með
kaffidrykkju en síðan fluttu þeir
skólastjóri og Sigurður Guðjónsson
(Siggi lærer) ræður, skólastjóri sagði
frá Feneyjum en Sigurður ræddi um
framfarir í verslun á öldinni. Að lokum var dansað og lék Bjarni Böðvarsson fyrir dansi.
Kynningarkvöldið mæltist vel fyrir
og segir í Viljanum að tveir helstu fé-

Ríkisstjórnin
eignar sér
umbæturnar
Vorið 1932 urðu töluverðar umræður um hið nýja húsnæði Verzlunarskólans. Á meðan skólinn var enn til
húsa á Vesturgötu hafði ríkisstjórn
landsins fengið Sigurð Einarsson til
þess að gera úttekt á ýmsum skólabyggingum í bænum. Sigurður gerði
í framhaldinu athugasemd við það
lélega húsnæði sem Verzlunarskólinn bauð nemendum sínum upp á.
Þegar skólinn flutti nokkru síðar í
endurbætt húsnæði við Grundarstíg
vildi ríkisstjórnin eigna sér þann
áfanga og sendi frá sér eftirfarandi
yfirlýsingu: „Verzlunarskólinn hefir
tekið, svo sem vera bar, gagnrýni á
húsrúmi því, er hann bauð nemendum, og fengið sér viðunandi húsakost.“
Þótti mörgum sem vegið væri að
aðstandendum Verzlunarskólans
með þessum orðum og í Morgunblaðinu má lesa harðorða grein sem
svar við þessari yfirlýsingu. Þar segir:
„Ósvífni má það kallast í hæsta
máta, er stjórnin ... gefur í skyn, að
Verzlunarskóli Íslands hafi nú fengið
gott húsnæði vegna gagnrýni Sigurðar Einarssonar á gamla skólahúsinu.
Hvorki ríkisstjórnin né Sigurður
Einarsson hafa átt minnsta þátt í
þeim umskiptum, sem þar hafa
orðið. Sigurður Einarsson átti
aldrei tal við skólanefnd eða forráðamenn Verzlunarskólans um
húsnæðismálið. Aðstandendur
Verzlunarskólans hafa í mörg ár
verið að undirbúa þetta mál og
framkvæmt það án nokkurrar aðstoðar af hálfu ríkisstjórnarinnar
eða hennar bitlingasnápa.“ 0

lagsmálafrömuðirnir hafi
keppst um sæti við
hlið skólastjóra. Þetta
voru þeir Alfreð
Jónasson, síðar
tollvörður á Akureyri, og Viðar
Thorsteinsson,
síðar skrifstofustjóri. Hafði Viðar
betur en þá brá Alfreð á það ráð að
kveðja sér hljóðs og
lýsa því yfir að sér litist
vel á skólastjóra og teldi

1932
✔ Ófriðlegt í Reykjavík vegna atvinnuleysis.
Gúttóslagurinn 9. nóvember

✔ Bifreið ekið frá Hornafirði til Reykjavíkur
✔ Sjálfvirka símstöðin í Reykjavík tekur til
starfa

✔ Japanski herinn tekur öll völd í Shanghai í

víst að góð samvinna tækist
með þeim í skólanum.
Var síðan hrópað nífalt
húrra fyrir skólastjóra
að beiðni Alfreðs en
Viljinn kveður suma
hafa sprungið á áttunda húrrahrópinu,
Alfreð til mikillar
mæðu. 0

Kína

✔ Frakkar ná Marokkó á sitt vald
✔ Nasistaflokkur Adolfs Hitlers er orðinn
stærsti flokkurinn á þýska þinginu

Alfreð Jónasson lét mikið að sér
kveða í félagslífi Verzlunarskólanema í byrjun fjórða áratugarins.

Jón Sívertsen tregur
til að láta af störfum
J

ón Sívertsen skólastjóri átti erfitt
með að sætta sig við starfslok
sín hjá Verzlunarskólanum og
ákvað að stofna einkaskóla. Skólann
nefndi hann Verzlunarskóla Íslands
og auglýsti í nafni hans eftir nemendum. Skólanefnd var í vanda
stödd. Dæmi voru um að fyrrverandi
nemendur Verzlunarskólans hefðu
skráð sig í einkaskóla Jóns og óttaðist skólanefndin slæm áhrif þessa
máls á starfsemi og orðspor hins
raunverulega Verzlunarskóla Íslands.
Var töluvert rætt um málið á fundum
skólanefndar.
Lögbann á einkaskóla Jóns
Jón hafði ítrekað reynt að fá skólanefndina ofan af ákvörðun sinni og
barðist fyrir stöðu sinni alveg fram á
síðasta dag. Hinn 28. ágúst skrifaði
hann bréf til skólanefndar þar sem
hann óskaði eftir að verða endurráðinn
sem skólastjóri og bað um viðtal við yfirstjórn skólans. Skólanefndin stóð fast
á sínu og þótti framkoma Jóns afar
undarleg. Eftirfarandi samþykkt, dagsetta 7. september, má lesa í fundargerðabók nefndarinnar: „Skólaráðið

lítur svo á að framkoma Jóns Sívertsen í
þessu máli sé þannig vaxin að ekki
verði lengur framhjá því gengið þegjandi. Var því ákveðið að gera þegar í
stað ráðstafanir til þess að fá úrskurð
lögmanns um það að lögbann sé sett
fyrir því að Sívertsen megi nota nafnið
„Verzlunarskóli Íslands“ og einnig að
hann verði skyldaður til að afhenda öll
plögg Verzlunarskólans sem kunna að
vera í hans vörslu. Lárus Jóhannesson
hæstaréttarlögmaður kom á fundinn og
var honum falið málið til fyrirgreiðslu.“
Málið vakti töluverða athygli í fremur tilbreytingasnauðu bæjarlífinu og
skrifaði Morgunblaðið ítarlega um þróun
þess. Hinn 10. september 1931 sagði
meðal annars í frétt blaðsins: „... komu
í dagblöðum bæjarins auglýsingar og
yfirlýsingar frá Jóni Sivertsen [um] að
hann veitti forstöðu „Verzlunarskóla Íslands“ næsta vetur og að skólinn væri á
hans vegum. Var svo að skilja, að hann
hefði öll umráð með skólanum, þrátt
fyrir það, að hann hafði aðeins verið
starfsmaður skólans en aldrei haft þar
nein yfirráð, hvorki fyrr né síðar nema
sem skólastjóri undir stjórn Verslunarráðsins.“
Áskoranir nemenda
Þrátt fyrir að Morgunblaðið
tæki óbeina afstöðu með
skólayfirvöldum vildu rit-

stjórarnir hleypa öllum sjónarmiðum
að og í október birtist í blaðinu
svohljóðandi orðsendingu frá Jóni:
„Ég hefi ekki talið mig hafa einkarétt
á neinum skóla, en ég taldi mig og tel
mig enn, hafa sama rétt og aðrir „privat“-menn til að hafa verslunarskóla,
ekki hvað síst þegar á það er litið, að
ég hefi veitt slíkum skóla forstöðu í
16 ár og með ekki verri árangri en
svo, að allir, hver einn og einasti
nemandi skólans, sendu skriflega
áskorun um, að mér yrði fengin forstaða skólans aftur í hendur. Svipaða
áskorun sendu einnig allir samkennarar mínir, er í bænum voru. Báðar
áskoranir þessar voru samdar og
sendar að mér óafvitandi með öllu.“
Þá kemur fram að Jón telur að skólanefndin hafi verið mótfallin einkaskóla hans á þeirri forsendu að hún
óttaðist að missa eitthvað af ríkisstyrk
sínum til hans, ekki síst þar sem líklegt væri „að styrkurinn myndi fara
þangað sem nemendurnir færu“.
Deiluaðilar virðast hafa komist að
samkomulagi um síðir og ekki verður
betur séð en að fullar sættir hafi
náðst. Í það minnsta var Jón heiðursgestur á 30 ára afmæli skólans árið
1935 og hélt af því tilefni ræðu þar
sem hann minntist skólastarfsins eins
og því var háttað í skólastjóratíð
hans. 0

Skop
Hann:
Hún:
Hann:
Hún:

Bara að ég væri filmstjarna.
Ég vildi heldur að þú værir halastjarna.
Hvers vegna það?
Þá mundir þú aðeins sjást einu sinni á hverjum 15 árum.
Viljinn, 7. febrúar 1932

1931
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Nýr skólastjóri
með nýjar hugmyndir
M

itt í öllu fjaðrafokinu sem
varð í kringum Jón Sívertsen
haustið 1931 skrifaði nýráðinn skólastjóri, Vilhjálmur Þ. Gíslason, grein í Morgunblaðið þar sem
hann rakti sögu skólans og sagði frá
fyrirhuguðum breytingum á skólastarfinu. Gerði hann meðal annars
grein fyrir þeim breytingum sem yrðu
á starfsemi skólans við það að flytja í
stærra og betra húsnæði. Þá hafði Vilhjálmur ákveðnar hugmyndir um
hvernig unnt væri að gera Verzlunarskólann að enn öflugri menntastofnun
með því að endurskipuleggja námið
og bæta við nýjum námsgreinum. Hér
á eftir fer útdráttur úr grein Vilhjálms.
Eitt besta skólahús bæjarins
„Nýja húsið, sem Verzlunarskólinn flyst
í, ætti að geta orðið eitt besta skólahús
bæjarins. Kennslustofurnar eru rúmgóðar og bjartar og loftræsting góð og
vel séð fyrir öðrum nauðsynlegum útbúnaði. Í skólanum verður einnig
kennarastofa og aðgangur fyrir kennara
að annarri vinnustofu ef þörf gerist.
Auk hinna eiginlegu kennsluherbergja
hefir skólinn rúmgóða stofu fyrir söfn
sín, sem nú verður komið upp, sýnishornasafn og handbókasafn. Þar getur
einnig farið fram nokkur tilrauna- og
æfingakennsla sem nú tíðkast í ýmsum
góðum skólum og ætlunin er að reyna í
Verzlunarskólanum í vetur, t.d. í vöruþekkingu. Skólanum fylgir allmikil girt
lóð til afnota fyrir nemendur.

vera þeim um megn, þroskast á vinnunni, sem lögð er í viðureignina við
námið. ... Með góðri samvinnu og
áhuga þeirra, sem að skólanum standa,
eða stunda þar nám, ætti Verzlunarskóli
Íslands að geta orðið það bráðlega í
hinum nýju húsakynnum sínum, sem
hann þarf að vera: ein af öflugustu og
bestu menntastofnunum landsins, í
samræmi við allar sanngjarnar kröfur
nútímans og í lifandi sambandi við viðskiptastéttir þjóðfélagsins.“
Tillögur Vilhjálms
Vilhjálmur skólastjóri lagði til að teknar
yrðu upp sjö nýjar kennslugreinar í
Verzlunarskólanum. Þetta voru
spænska, verslunarsaga, hraðritun,
bankafræði, tryggingafræði, auglýsingaog sölufræði og útgerðar- og búnaðarviðskipti. Þá vildi hann leggja aukna
áherslu á möguleika nemenda á að
heimsækja ýmis fyrirtæki og kynna sér
starfsemina þar. Vilhjálmur vildi einnig
að nemendur fylgdust vel með þeim
tækninýjungum sem voru á markaði og
fengju að kynnast nýjustu skrifstofuvélum. Í því sambandi var tekin upp
starfsfræðsla við skólann strax árið
1931.

Skipulag námsins endurskoðað
Á kennslunni sjálfri eru ráðgerðar
nokkrar breytingar. ... Námsgreinafjöldinn er orðinn of mikill, námsgreinarnar
sundurleitar og kennslustundir dreifðar. Þetta hefir stundum í för með sér yfirborðslegt nám og tilfinnanlegan bókakostnað. Það er betra að læra fátt vel,
en margt illa. ... Í Verzlunarskólanum
sjálfum er gert ráð fyrir dálítilli nýbreytni í skiptingu námsgreina í bekkina og á hún að stuðla að góðu jafnvægi milli almennrar undirbúningsmenntunar og sérmenntunar skólans. Í
fyrsta bekk verða, svipað og nú, fáar
námsgreinar sem nauðsynlegar eru til
almenns undirbúnings undir sérnám,
en rækilega lærðar svo að minnka megi
nokkuð kennsluna í þeim í efsta
bekknum. ... Í öðrum bekk eykst sérnámið og í þriðja bekk verður breytingin mest í þá átt að gera skólann að fjölbreyttum og fullkomnum verslunarskóla. ...
Ein öflugasta menntastofnun
landsins
Menn læra ekki á því, sem er of létt fyrir þá og venjulega ekki heldur á því
sem er of þungt, menn læra í skólum
best á því sem er á takmörkum þess að

Launamál
kennara
Árið 1931 var ákveðið að laun
kennara í Verzlunarskólanum
skyldu vera 3 krónur á tímann og
3,75 krónur ef yfirferð á stílum
fylgdi kennslunni. Voru þessar
upphæðir í samræmi við almennan
kauptaxta fyrir stundakennara.
Þetta jafngilti því að kennari sem
kenndi tuttugu tíma á viku væri
með á bilinu 240–270 krónur á
mánuði.
Frá og með haustinu 1931 fengu
kennarar laun sín greidd mánaðarlega og í gögnum skólans kemur
fram að skólinn greiddi samtals
2.586 krónur í hverjum mánuði í
laun til kennara. Til samanburðar
má nefna að skólagjöld nemenda
voru á þessum tíma 200 krónur. Þá
fékk skólastjóri 450 krónur í laun
á mánuði. Hann fékk
greidd laun í
tólf mánuði á
ári en kennarar
fengu aðeins
greidd laun þá
sjö mánuði sem
skólaárið stóð yfir.
Laun kennara héldust óbreytt allan
fjórða áratuginn. 0

Tillögur Vilhjálms virðast að mestu
hafa náð fram að ganga. Kennslugreinarnar bankafræði, tryggingafræði, auglýsinga- og sölufræði og útgerðar- og
búnaðarviðskipti fengu þó ekki eins
mikið rými og Vilhjálmur hafði hugsað
sér og voru ekki kenndar sem sér
námsgreinar en hafa væntanlega verið
kenndar sem hluti af nýrri námsgrein
sem kallaðist viðskiptafræði.
Starfsfræðslan
Skólaárið 1931–1932 var tekinn upp sá
siður að nemendur efstu bekkja heimsóttu og skoðuðu ýmis verslunar- og
atvinnufyrirtæki til þess að kynnast
skipulagi þeirra og rekstri. Forráðamenn fyrirtækjanna tóku þessu vel og
létu útskýra reksturinn fyrir nemendum. Í framhaldinu skrifuðu nemendur
ritgerðir um fyrirtækin eða um þær
verslunar- og iðngreinar sem þau tilheyrðu. Meðal þeirra fyrirtækja sem
nemendur heimsóttu á árunum
1931–1934 voru Ölgerðin Egill Skallagrímsson, Klæðaverksmiðjan Álafoss,
Ríkisprentsmiðjan Gutenberg, Skóverslun Lárusar G. Lúðvíkssonar, Mjólkurstöð M.R., Sælgætisgerðin Freyja, Ríkisútvarpið og Landsbókasafnið. 0

Karlakór Verzlunarskólans kom fyrst fram á árshátíð skólans 1932.

Karlakór Verzlunarskólans
Haustið 1931 var Karlakór Verzlunarskólans stofnaður. Páll Halldórsson
söngkennari var fenginn til þess að

1931

stjórna kórnum sem söng í fyrsta sinn
opinberlega á árshátíð skólans sem
haldin var á Hótel Borg 2. janúar 1932.

Síðar um veturinn söng kórinn á Nemendamótinu og nokkrum sinnum í
skólahúsinu sjálfu við ýmis tækifæri. 0
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Nýjung í bæjarlífinu

Nemendamót Verzlunarskólans haldið í fyrsta sinn

Þ

syngur. Fjórir fiðluleikarar spila saman. Nemandi leikur píanósóló, m.a.
lag eftir sjálfan sig, ræðumenn úr
skólanum tala, leikfimisflokkur nemenda sýnir æfingar, leikflokkur 14
nemenda sýnir gamanleik, hljómsveit
skólans spilar, og að lokum er dans.

að er nokkur nýjung í skólalífi
bæjarins sem Verzlunarskólinn
ber fram í kvöld kl. 8 1/2.
Hann heldur samkomu, sem öll
skólafélögin standa að í sameiningu,
og nemendurnir annast einir öll
skemmtiatriðin. Karlakór skólans

Þetta er skemmtun haldin „innan
skóla“ þótt húsnæðis vegna fari hún
fram í Iðnó. Hún er haldin til
skemmtunar fyrir nemendur sjálfa og
til þess að efla viðkynningu gamalla
og nýrra nemenda.
Morgunblaðið, 12. mars 1932

Áhorfendur stóðu
á öndinni af undrun
L

augardagurinn 12. mars var
merkilegur dagur í sögu þessarar háöldruðu stofnunar. Það átti
að halda nemendamót fyrir gamla og
nýja nemendur skólans. Eftir auglýsingum, sem búið var að flagga með í
dagblöðum borgarinnar dagana á
undan, átti mótið að hefjast klukkan
8.30 í Iðnó. Vér förum að undirbúa
okkur undir þessa merku og miklu
skemmtun. Þegar klukkan var 8.30
komum vér niður í Iðnó. Það fyrsta
sem vér sáum og heyrðum þegar
dyravörðurinn hafði tekið toll af aðgöngumiðunum var hinn vel þekkti,
bæði andlegi og líkamlegi skólabróðir vor Alfreð Jónasson. Alfreð stóð
þarna í forstofunni í Iðnó með alla
skanka útrétta við að taka á móti
gestunum. ...
Eftir að við höfðum beðið þess með
öndina í hálsinum og tárvot augun í
nærri því hálftíma að Viðar [Thorsteinsson] setti þetta svokallaða mót,
kom hann fram á sjónarsviðið og svo
stór var ræðustóllinn að aðeins sást
litli glókollurinn upp úr. Viðar setti
nú upp mikinn karlmanns- og
valdasvip og setti mótið með örfáum
vel völdum orðum sem hann að öllum líkindum hefur sótt í sparihólfið í
hjarta sínu.

Fiðluhljómleikar, kórsöngur
og píanósóló
Eftir að Viðar hafði sett mótið og
menn höfðu jafnað sig, kom annað atriðið. Það var ræða Adolfs Björnssonar.
Samkvæmt skemmtiskránni átti hún
að vera lofræða um íslenska verslunarstétt. En aðalþráðurinn í ræðunni var,
eins og hún rann í stríðum straumum
upp úr ræðumanni, pólitísk barátta,
einokun Dana á Íslandi og annað sem
vel mátti búast við. Næsta skemmtiatriðið var fiðluhljómleikar. Fjórir menn
áttu að leika en sökum hjartabilunar
eins snillingsins varð hann að spila á
bakvið tjöldin. Þessi þrjú lög tókust
mæta vel hjá þessum bræðrum vorum,

Á fyrstu Nemendamótum Verzlunarskólans sýndi leikflokkur skólans jafnan leikrit. Hér má sjá leikflokkinn árið 1933.

ef tekið er til greina að allar æfingarnar hafa verið tómstundir og næturvinna. 5. skemmtiatriðið var söngur
karlakórs skólans. Sungin voru sex
lög, sem tókust heldur vel þó minna
hafi heyrst í Alfreð en Steina Marteins.
6. atriðið var ræða hjá Indriða Björnssyni. Ræðan átti að vera fyrir minni
skólans. Vér getum því miður lítið um
það dæmt hvort ræðumaður fylgdi fyrirsögninni því af einhverjum orsökum
heyrðist ekki nema orð og orð á
stangli. 7. atriðið var píanósóló hjá
Skúla Halldórssyni, sem tókst mæta
vel, og stóðu allir áhorfendurnir á
öndinni af undrun þar til hinn níu
manna leikfimiflokkur byrjaði að
skandalísera. Þá fyrst náðu áhorfendur
sér aftur og vissu að þeir höfðu ekki
hreyfst úr sætum sínum.
Leikritið var hápunkturinn
Síðasta atriði skemmtiskrárinnar, að
undanskildum dansinum, var leikurinn sem Viðar hefur verið að æfa í vetur með nokkrum útvöldum leikurum
úr 3. bekk. Þótt æfingarnar og allur
undirbúningur hefði ekki gengið
slysalaust, enda mætti kannski sjá í

1931

hærurnar á Viðari eftir allt þetta strit
og stríð ef hann væri ekki svona ljóshærður. Leikurinn fór yfirleitt vel fram
þó Alfreð auminginn ætti alla sína
gæfu undir Ástu sem var vinnukona
hans. Villa Möller tókst einnig sæmilega þó hann hafi þurft að bíða í nærri
því hálftíma niðri í kjallaranum á nærbuxunum eftir því að Oddur leysti af
hendi sitt hlutverk og klæddi sig úr
hesthúsgallanum, því sannleikurinn
var sá að þrír af leikendunum urðu að
ganga í sömu buxum.
Viðari tókst mæta vel að leika þennan ræfil þó hann ekki eigi það til, að
minnsta kosti ekki á yfirborðinu, að
líta ræfilslega út né tala ræfilslega. Þorsteinn, Sigga og Einar léku einhverja
prangara sem létu Alfreð slá sig um
dýrindis hluti og borga ekkert. Hermann og Ásmundur léku veitingamenn og mátti sjá að Hermann kom
þar fram í sinni réttu mynd, byrjaði að
röfla en Alfreð þekkti dónann og vildi
Ásmund heldur. Þegar leikurinn var
búinn og fólk hafði dregið andann aftur reglulega var dans stiginn til kl. 4
og skemmtu menn sér hið besta.
Viljinn, 20. mars 1932

1932

Anna Líndal
skrifaði í
Viljann um
kynjamisrétti
í félagslífi
Verzlunarskólans.

Hræddar við að
verða sér til skammar
Ung stúlka, Anna Líndal, skrifaði
gagnrýni um fyrsta Nemendamótið í
Viljann vorið 1932. Gagnrýni hennar
beinist einkum að því kynjamisrétti
sem ríkti í félagslífinu en svo virðist
sem stúlkurnar í skólanum hafi aðallega verið áhorfendur á meðan piltarnir voru gerendur. Anna kennir
skólasystrum sínum um hvernig komið er fyrir þeim og sakar þær um
tepruskap sem standi í vegi fyrir að
þær þori að koma fram opinberlega
og láta ljós sitt skína. Þær óttist að
verða sér til skammar frammi fyrir
skólabræðrum sínum og þurfa að
hlusta á háðsglósur þeirra. Í gagnrýni
Önnu segir meðal annars: „Það hefur
verið mjög drungalegt yfir félagslífi
skólans að undanförnu og eimir eftir
af því enn. Piltarnir hafa hér um bil
einir haldið uppi þessari skemmtun,
en stúlkurnar eiga líka að leggja sitt
fram. Því eru þær ekki líka með í
söngnum? Ég er viss um að margar
mundu vilja æfa sig í söng ef þær
fengju tækifæri til þess. Ef vel er með
farið þykir mörgum skemmtilegra
blandaður kór.“
Þá kvartar Anna yfir því hve stúlkurnar hafi látið lítið að sér kveða á
fundum Málfundafélagsins og á síðum Viljans. Ætli þær að standa jafnfætis piltunum verða þær að láta ljós
sitt skína. Ekki skortir þær hæfileikana, segir Anna, aðeins hugrekkið:
„Það hefur sýnt sig að íslenskar konur hafa ekkert síður hæfileika til að
leggja stund á listir. Stúlkur þurfa ekkert síður að æfa sig í ræðu og riti.
Það er ekki að búast við að neinn sé
snillingur í fyrsta sinni sem hann
leggur hönd á verkið. Þess vegna á
að benda á gallana í bróðerni þegar
þeir koma fram en alls ekki að hlæja
þó að eitthvað klaufalegt komi út úr
þeim sem eru að byrja að tala. Það
gerir enginn nema hálfgerð fífl. Ég
veit að mörgum af stúlkunum finnst
þær ekki hafa mikið að gera við að
halda ræður eða skrifa gallalitla smágrein, þó getur öðruvísi farið. Nú á
þessari kvenréttindaöld má hamingjan vita nema að einhver náunginn
finni upp á því að tylla konu í ráðherrasessinn eða önnur embætti
landsins og vita hvort hún reyndist
lakari í að koma landinu á hausinn,
heldur en þeir sem nú sitja við stýrið.“ 0
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Skólastjóri áhugasamur
um félagslíf nemenda
Vilhjálmur Þ. Gíslason skólastjóri
reyndist vera mjög áhugasamur um að
efla félagslífið í skólanum. Í Verzlunarskólablaðinu árið 1933 kunna nemendur honum bestu þakkir fyrir þennan
áhuga. Þar segir meðal annars: „Það
kom brátt í ljós er hann hafði tekið
við skólastjórninni að hann vildi á allan hátt efla og auka þann litla vísi er
fyrir var af félagsskap. Það má því
þakka honum að miklu leyti hve mikill og góður félagsskapur nú er í skólanum. Samvinna hans og nemenda er
hin ákjósanlegasta því þeir finna að

hann skilur og vill styðja áhugamál
þeirra og þeim er þar af leiðandi
ánægja að bera þau upp við hann
enda stendur þá aldrei á hollum ráðum og góðum. Og víst mun það að
allir þeir nemendur er hann útskrifar
munu ætíð minnast hans með hlýjum
hug bæði sem kennara og skólastjóra
og með þakklæti fyrir öll þau störf og
alla þá fyrirhöfn er hann hefur lagt á
sig í þágu félagsskaparins.“ Þess má
geta að Vilhjálmur átti hugmyndina að
Nemendamóti Verzlunarskólans sem
haldið var í fyrsta sinn árið 1932. 0

2. Nemendamót
Verzlunarskóla Íslands 1933
Skemmtiskrá

Verzlunarskólablaðið
kemur út í fyrsta sinn
Verzlunarskólablaðið kom út í fyrsta
skipti á Nemendamótsdaginn 1933.
Síðan þá hefur útgáfa þess verið tengd
Nemendamótinu með einum eða öðrum hætti. Fyrsta blaðið var 32 síður
og mátti þar lesa greinar um félagslífið
og þá einkum starfsemi Málfundafélagsins. Í blaðinu birtist einnig grein
um sögu skólans og önnur um mennt-

un verslunarmanna. Þá voru þar ávörp
frá Vilhjálmi skólastjóra og Hjálmari
Blöndal sem var ritstjóri blaðsins.
Blaðið var að mestu eða öllu leyti fjármagnað með sölu auglýsinga og má
þar meðal annars finna auglýsingar frá
Soffíubúð, Hans Petersen, Raftækjaverslun Íslands og verslun Silla og
Valda. 0

Ávarp fyrsta ritstjórans
Á fundi í Málfundafélagi Verzlunarskóla Íslands var fyrir skömmu ákveðið að
gefa út blað það er nú kemur í fyrsta skipti fyrir almenningssjónir. Tilgangur
blaðsins er meðal annars sá að gefa aðstandendum og öðrum velunnurum
skólans kost á að kynnast og fylgjast með félagsmálum og öðrum áhugamálum nemenda. Það er því mjög vel til fallið að blað þetta sem nemendur skólans hafa allan veg og vanda af komi út á Nemendamóti því er nemendur
halda árlega, því að þar á að koma greinilegast fram árangurinn af félagslífi
því er ríkir innan skólans.
Það er áreiðanlegt að með því að nota tómstundir þær er gefast frá náminu
til sameiginlegra starfa fyrir áhugamálum sínum vinna nemendur sér ómetanlegt gagn. Jafnframt því að þeir á þennan hátt kynnast betur hver öðrum,
læra þeir að vinna sjálfstætt og notfæra sér þannig kennslu þá er þeir njóta í
skólanum.
Blað þetta, sem mun vera stærsta skólablað sem enn hefir verið gefið út
hér á landi, er ávöxtur af tómstundavinnu nemenda. Það er ætlunin að í því
verði framvegis rædd fyrst og fremst þau mál er snerta félagslíf nemenda
Verzlunarskólans og verslunarstéttina yfir höfuð. Einnig mun það flytja
myndir úr skólanum og aðrar eftir því sem við á í hvert skipti.
Hjálmar Blöndal, ritstjóri
Verzlunarskólablaðið, 1933

1932

1. Mótið sett: Kristófer Finnbogason form. Nemendamótsnefndar.
2. Minni Íslands: Óskar A. Gíslason.
3. Söngur: Karlakór Verzlunarskóla Íslands undir stjórn Páls Halldórssonar
syngur sex lög, m.a. eftir Sv. Sveinbjörnsson og Bellman.
4. Leikfimi: Stúlknaflokkur undir stjórn Ólafar Árnadóttur.
5. Minni Verzlunarskóla Íslands: Geir G. Jónsson.
6. Leikfimi: Piltaflokkur, undir stjórn Júlíusar Magnússonar.
7. Píanósóló: Guðrún Beinteinsdóttir leikur lög eftir Beethoven,
Mendelssohn og Stephan Heller.
HLÉ
8. Hnefaleikameistarinn. Gamanleikur í 3 þáttum eftir Otto Schwars og
Carl Mathern, þýddur af Emil Thoroddsen. Leikinn af 10 nemendum.
HLÉ
9. Dans. Hljómsveit Aage Lorange.

Sumir á lakkskóm
og aðrir hálfnaktir
Haustið 1932 háðu nemendur Verzlunarskólans eftirminnilegan kappleik í
knattspyrnu. Klæðaburður leikmanna
vakti mikla eftirtekt og urðu kvenkyns
áhorfendur frá að hverfa vegna klæðaleysis einstakra leikmanna. Viljinn segir svo frá:
„Föstudaginn þann 21. október, síðasta sumardag, var svo fyrsti skólakappleikur vetrarins háður á íþróttavellinum í Reykjavík. ... Hófst nú leikurinn. 3. bekkur B hafði bæði sól og
vind með sér í fyrri hálfleik. Þutu
menn nú fram og aftur um völlinn á
eftir knettinum. ... Eigi megum vér
gleyma að geta klæðaburðar keppenda
sem var mjög misjafn og ólíkur. Þarna
voru þeir Hróbjartur og Óskar Þórðarson í sínum bestu görmum með hvítt
hálstau og á lakkskóm. Svo voru
þeir Ólafur Elísson og Jón Þórðarson
í bláum verkamannagalla. Sveinn,
Teitur og Haukur voru nærri því
naktir og voru þeir skólanum til stórskammar. ... Sigurður okkar skjalaþýðari var eins og sveitamaður með
sokkana utan yfir.

Nokkrum orðum verðum vér að
fara um áhorfendurna. Þeirra tignastir
voru skólastjórnin, sem lesið hafði
hina ógurlega kreppuauglýsingu í
skólanum, og Siggeir Vilhjálmsson.
Fylgdust þeir með áhuga miklum
[með] öllu því sem gerðist á vellinum.
Nokkur hluti kvenþjóðarinnar var líka
mættur, en vegna þess hve sumir
keppendurnir voru lítt klæddir, eins
og fyrr segir, hvarf hann brátt aftur af
vellinum.
Um sjálfan leikinn er það að segja
að hann fór prýðilega vel fram, mikið
kapp og fjör frá upphafi til enda. Vonum vér að ekki verði langt að bíða
næsta kappleiks. 3. bekkur B bar sigur
af hólmi með 4 mörkum gegn 1, en
fékk samt engin verðlaun.“ 0
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Bjóðum
kreppunni birginn

H

ur í hug að líkja kreppunni
vað er mest talað um
og öflum þeim sem hafa
í dag? Ef þessi
hrundið henni af stað
spurning væri
við draug sem menn
lögð fyrir okkur í
hafa vakið upp sér til
dag er ég viss um
aðstoðar en ræðst
að svarið yrði stutt
að lokum á þá
og laggott. Það
sjálfa með ofsalegyrði þetta eina
um gangi og ætlar
orð: „Kreppan“.
að kyrkja þá.
Orðið er svo alSýna Íslendinggengt nú á dögar það nú á þessum að menn
um tímum að alfreistast til þess
vara er framundað álíta að það
an? Mér þykir leitt
sem orðið felur í
að þurfa að segja að
sér sé aðeins venjuég svara spurningu
legur dagviðburður
þessari neitandi. Hvar
en ekki meir. Hvers
sjáum við viðleitni í þá
vegna er nú svo mikið
átt að bjóða fjárkreppunni
talað um þetta orð? Auðbirginn? Eru ekki jafn
vitað vegna þess að
Óskar A. Gíslason.
margir og áður með
kreppa stendur yfir
lafandi vindlinga út úr
mundu margir segja.
munnvikunum? Eru ekki öll veitingaÞetta er að vísu rétt en þó alls ekki
hús troðfull kvöld eftir kvöld? Eru
fullnægjandi svar því að margar
menn hættir að sækja „bíó“ sökum
kreppur hafa á undanförnum öldum
fjárleysis? Drekka menn sig ekki fulla,
verið á hinum ýmsu stöðum og þó
eins og þeir hefðu ekkert annað við
ekki mikið um það talað. Ég hygg að
peningana að gera?
svarið væri heldur það að orsökin sé
Íslendingar eru líklega með þeim
sú að nú stendur yfir kreppa sem er
þjóðum í baráttunni sem koma sér
langtum víðtækari og róttækari en
sjálfum á kné með framferði sínu.
nokkur sem á undan er gengin.
Þetta verður að breytast. Mönnum verðEru það ekki barátturnar um yfirráð
ur að skiljast það að við lifum á alvarpeninganna sem hafa hrundið krepplegum tímum. Og það er skylda hvers
unni af stað? Jú! Þegar einu ríki veitist
einasta Íslendings að leggja alla krafta
betur og getur dregið til sín peninga
frá öðru ríki verður kreppa í því ríkinu sína fram til þess að þjóðin öll í heild
sem misst hefir peninga sína. Mér dett- geti boðið slíkum draugi sem núverandi kreppu birginn.
Á fjórða áratugnum ríkti kreppuástand í Reykjavík
Óskar A. Gíslason
og hafði það töluverð áhrif á skoðanir og gildismat
Verzlunarskólanema.

Viljinn, 20. desember 1931

Sænska frekar en danska
Það má með sanni segja að einn af
bautasteinum danskra yfirráða á Íslandi og sem þarf að hverfa sé hin núverandi dönskukennsla í íslenskum
skólum.
Eftir að Danir höfðu náð yfirráðum
yfir Íslandi fór brátt að gæta mikilla
áhrifa frá þeim og síst til hins betra.
Hnignunin varð á öllum sviðum og fór
sívaxandi um langan tíma. Íslenskan
fór heldur ekki varhluta af þeim
breytingum sem urðu. En
þótt útlitið væri slæmt
um skeið þá fór þó svo
að menn vöknuðu af dvalanum smátt og smátt. Þeim
fór að skiljast, að þeir voru
ekki í þennan heim bornir til
þess að vera þrælar Dana og að
sjá forsjónin hafi ekki gefið þeim
mikið land og gott til þess að erlendir kúgarar skyldu hirða gróðann af því, og að þeir höfðu ekki
eignast eitt af ágætustu tungumál-
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um heims til þess að þeir glötuðu því.
Þó danskra áhrifa gæti ekki lengur í
íslenskri tungu svo að teljandi sé þá er
þó fjarri sanni að við séum lausir við
dönskuna ennþá því að hún er kennd
sem ein af aðalnámsgreinum í nær öllum íslenskum skólum, öðrum en
barnaskólum. Auðvitað verður ekki
hjá því komist að eitthvert af Norðurlandamálunum sé kennt í skólunum, bæði vegna hinna miklu og
margvíslegu viðskipta sem við
höfum við Norðurlandaþjóðirnar og
fyrir sakir hinna fjölskrúðugu bókmennta
sem þær eiga. Spurning er þá aðeins,
hvert af málunum
sé hagkvæmast fyrir
Íslendinga að læra.
Þessari spurningu
hafa ýmsir mætir
menn svarað og flest-

ir verið sammála um að það sé ekki
danskan heldur sænskan.
Frá bókmenntalegu sjónarmiði séð
ber sænskan langt af dönskunni. Þá
ber að líta á mál þessi í þágu viðskiptanna. Ennþá er það svo að viðskipti
Íslendinga við Dani eru miklu meiri
en viðskipti þeirra við Svía. En hagskýrslur sýna það að viðskiptin fara
minnkandi við Dani en vaxandi við
Svía. Það má því búast við því að innan fárra ára verði óhjákvæmilegt fyrir
íslenska kaupsýslumenn að kunna
sænsku. Ég álít það hagkvæmt fyrir
okkur að danskan víki úr skólunum
fyrir sænskunni en eftir er þó þýðingarmikið atriði sem ekki má gleyma en
það er að sænskan er líkari íslenskunni en danskan og því auðlærðari Íslendingum. Og í öðru lagi ber öllum
saman um, sem þekkingu hafa á, að
sænskan sé fallegri en danskan.
Gísli Hannesson

1932

Óstundvísi Íslendinga
Það virðist vera orðin venja hér á
landi að mæta yfirleitt aldrei á réttum tíma og því miður hefir þessi
ósiður farið mjög í vöxt nú á síðari
árum. Í raun og veru hafa Íslendingar verið aldir upp við óstundvísi eða
minnsta kosti vér sem nú lifum. Hefir það eitt komið sér ákaflega illa fyrir landa vora þegar þeir hafa siglt út í
lönd. Þeir hafa ekki varað sig á því
að eigi eru allar þjóðir eins óstundvísar eins og vér Íslendingar.
Óstundvísin er sá ósiður sem að
vér Íslendingar ættum að afnema úr
fari voru hið allra fyrsta. Þess vegna
ættum við nemendur Verzlunarskólans sem erum hluti úr uppvaxandi
kynslóð að vera verslunarstéttinni til
sóma og öðrum meðlimum þjóðfélagsins til fyrirmyndar með því að
setja okkur það mark og mið að
mæta ávallt á tilsettum tíma.
Hjálmar Blöndal
Viljinn, 6. desember 1931

Viljinn, 6. desember 1931
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Veljum íslenskt

1. Maður á að vera kurteis en ekki smjaðrandi við viðskiptavinina.
Það er ekki ávallt hægt að dæma viðskiptavini eftir klæðaburði.
Þess vegna á maður að koma fram við alla viðskiptavini með
sömu kurteisi.
2. Forðist að mótmæla skoðunum viðskiptavinanna og þráttið
aldrei um verðið, heldur aðeins um gæði vörunnar því að það
eru þó að lokum gæðin sem mestu ráða.
3. Vertu jafn réttlátur gagnvart viðskiptavinum og húsbónda þínum hvað viðvíkur mælingu eða þunga vörunnar. Viðskiptavinirnir kaupa helst af þeim afgreiðslumönnum sem þeir geta reitt
sig á að séu ráðvandir hvað þetta snertir.
4. Þið megið ekki afgreiða ungar og laglegar stúlkur ríflegar en
þær eldri og ólaglegri. Veldu þér ekki neina sérstaka viðskiptamenn, heldur veittu þeim öllum sömu hugulsemina. Sá sem
kemur fyrst inn í búðina verður líka að fá fyrst afgreiðslu.
5. Búðu vel um jafnvel þá minnstu böggla því góður umbúnaður
er eins og falleg rithönd, hin bestu meðmæli verslunarinnar.
6. Látið aldrei viðskiptavin sem kemur inn rétt fyrir lokunartíma,
verða varan við að þú flýtir þér til að geta farið að loka. Þú
verður hvort sem er ekki fyrr laus og ef að viðskiptavinurinn
tekur eftir því mun hann í næsta skipti kaupa í annarri verslun.
Vertu þolinmóður þegar þú þarft að afgreiða seinláta menn.

Skammdegisdrungi

7. Þú verður að setja á þig og muna nöfn og andlit, því að viðskiptamenn meta það mikils þegar þeir eru ávarpaðir með nafni
eða titli þegar þeir koma inn í verslunina.

eftir sem áður að búa í illa lýstum og
óhollum húsakynnum án útvarps og
annarra þæginda. Fyrir þetta fólk er
skammdegismyrkrið hið sama og fyrir forfeður okkar um aldaraðir sem
ekkert þekktu til þessa. Þar kennir
sama ömurleikans og hjá því vaknar
sterkast þráin eftir ljósum og gróðurilm vorsins, eftir því bjarta og
góða. Þessi skammdegistími fer nú í
hönd hér í hinum norðlægari löndum. – Það sem ég vildi segja sérstaklega við þá sem í skugganum eru og
einnig við þá sem í ljósinu búa er:
Gleðilegt skammdegi.

8. Afgreiðið börn vel því að áhrif þeirra á foreldrana eru venjulega
mikil.
Viljinn, 12. febrúar 1933

Innflutningshöftin
á að afnema

Viljinn, 3. desember 1933

Stéttahatur
og flokkadrættir
Langt er síðan að jafn alvarlegir tímar
hafa verið hjá þjóð vorri og nú eru,
um það eru allir sammála. En hitt er
það að það kemur ekki öllum saman
um hvernig ráðið skuli fram úr þeim
málum sem valda þjóð vorri mestum
örðugleikum nú. Það kemur á daginn
eins og oft áður að þegar rædd skulu
vandamál til úrlausnar þá er þar hver
höndin upp á móti annarri. Stórmálin
eru þá lögð til hliðar en smávægileg
dægurþrasmál, flokkadráttur og stéttarígur, taka öndvegissessinn á dagskrá
þjóðmálanna. Ættjarðarástin og réttlætistilfinningin lúta í lægra haldi fyrir
metorðagirndinni og valdafíkninni.
Einn stjórnmálaflokkur þykist öðrum
fremri að viti og mannkostum og hver
reynir að setja fótinn fyrir hinn í baráttunni, í baráttunni um völdin því
fyrir velferð þjóðarinnar eru nú orðnir
fáir sem berjast. Gæfa og gengi hins
íslenska ríkis er orðið aukaatriði í
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Átta reglur fyrir afgreiðslumenn

gangurinn með því er sá
Nú á þessum krepputímum
fyrst og fremst að sýna
eru menn farnir að gera sér
það og sanna hverjir
það ljóst að hver þjóð
möguleikar eru á því
verður að búa sem mest
að þjóðin búi sem
að sínu. Mörg erlend
mest að sínu. Við hin
ríki hafa gert mjög víðupprennandi versltækar ráðstafanir til
unarstétt, verðum að
þess að beina athygli
minnast þess að hér
þjóðar sinnar að því
dugar ekkert
að kaupa og nota innorðaskvaldur eða
lendar vörur því með
látalæti, við verðum
því útvega þeir löndum
að keppast um að
sínum atvinnu en eins
stuðla að því að ísog menn vita er atvinnulenskur iðnaður og ísleysið orðið eitthvert
lensk verslun nái sem
stærsta böl þjóðfélagsins,
mestum blóma í framauk þess veita þeir ríkinu
Hjálmar Blöndal.
tíðinni. Styðjið íslensktekjur og um leið efla þeir
an iðnað! Notið og kaupið góðar íssjálfstæði þjóðar sinnar í heild.
lenskar vörur. Ferðist með íslenskum
Nú hafa Íslendingar einnig hafist
skipum!
handa um slíka starfsemi, með því að
Hjálmar Blöndal
koma á „íslenskri viku“, sem á að
halda 3.–10. apríl næstkomandi. TilViljinn, 20. mars 1932

Margir verða í skammdeginu nokkuð
öðruvísi en þeir eiga að sér. Sumir
þurfa meir að sofa þá en endranær.
Aðra þjáir svefnleysi. Á þá vilja sækja
ömurlegar hugsanir þegar myrkrið
þekur láð og lög og stormur og illviðri gnauða á þekjunni. En eftir því
sem menning og þægindi vaxa finna
menn minna til skammdegisins. –
Útvarp, skemmtanir og rafmagnsljós
hrekja burtu myrkrið úr húsum og
hugum mannanna. Þeir verða glaðværari og finna minna til þess. Þetta
er mikil framför frá því sem áður var.
Dökka hliðin á þessu er sú að margir
fara á mis við þessi þægindi og verða

100 ár

stjórnmálabaráttunni, meginatriðið er
orðið það hver eigi að vera æðsti maður
landsins.
Látum það vera takmark vort þegar
vér göngum út í stjórnmálabaráttuna
að gera fyrst og fremst skyldu vora
gagnvart þjóð vorri. Látum ekki stéttahatur og flokkadrátt blinda oss þannig
að við sjáum ekki höfuðatriðin fyrir
smámununum. Hvarvetna sjáum við
að hið nýja rekur hið gamla af stóli.
Keppum því að því að láta hið nýja
taka hinu gamla fram. Hin nýja kynslóð á að umskapa stjórnmálabaráttuna þannig að hún verði ekki ómannlegur hildarleikur. Heldur fagur leikur
sem í hvívetna lýsi drengskap og
skilningi þar sem ættjarðarástin skipi
öndvegi. Í staðinn fyrir að stjórnmálamenn vorir nú gera næstum allt í eiginhagsmunaskyni þá skulum vér gera
allt fyrir Ísland.
Viljinn, 6. mars 1932

Á síðastliðnu ári var útlit fyrir að
gjaldeyrisverslun vor við útlönd
myndi komast í hið mesta öngþveiti.
Verðfall hefði orðið gífurlegt á öllum
framleiðsluvörum landsmanna, útlit
var því fyrir að tekjur ríksins myndu
minnka stórkostlega, en útgjöld ríkissjóðs ekki að sama skapi. Ríkisstjórnin
mun því í samráði við bankastjóra
Þjóðbankans hafa séð þann kost
vænstan að setja hömlur á vöruinnflutning til landsins til þess að stemma
stigu fyrir að verslunarjöfnuður vor
yrði mjög óhagstæður. Innflutningur á
öllum óþarfa- og óhófsvörum var í
fyrstu bannaður og takmarkaður til
muna á flestum öðrum vörutegundum. Sérstaklega hefur allt þetta bannfargan komið hart niður á þeim
mönnum er við verslun fást. Fjöldi
verslunarmanna hefur misst atvinnu
sína og tekjur þeirra sem enn fást við
verslunarstörf eru mjög mikið skertar.
Aðallega hafa smákaupmenn orðið
mjög fyrir barði innflutningshaftanna.
Sú spurning rennur upp hvort þjóðin
hafi ekki fórnað of miklu með því að
koma á innflutningshöftunum. Er ekki
lánstrausti voru spillt í útlöndum eða
er því ekki jafnvel fyrirgert á mörgum
sviðum? Útlendir kaupsýslu- og fjár-
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málamenn líta ekki hýru auga til
þeirrar þjóðar sem svo djúpt er sokkin
í skuldafenið að nauðsynlegt er að
takmarka allan innflutning til landsins, í því skyni að afla nægilegs gjaldeyris til þess að standa straum af þeim
lánum sem ríkisstjórnin hefur tekið að
láni innanlands eða utan. – Íslenskir
kaupsýslumenn verða að vinna það
traust aftur sem þeir hafa áunnið sér
erlendis. – Innflutningshöftin á að afnema með öllu og það strax.
Skúli Ólafsson
Viljinn, 18. mars 1933
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100 ár

Ræðukeppni
milli VÍ og MR
Þ

rátt fyrir að málfundafélag hafi
verið starfandi í Verzlunarskólanum allt frá árinu 1908 virðist
sem ræðukeppni hafi verið sjaldgæft
fyrirbæri. Elsta heimildin sem til er
um keppni í ræðumennsku milli
Verzlunarskólanema og nemenda
annarra skóla er frá árinu 1932 en þá
öttu ræðumenn úr Verzló kappi við
nemendur úr málfundafélagi Menntaskólans í Reykjavík, Framtíðinni.
Umræðuefnið var „stjórnmál“ og
skiptust menn í tvær andstæðar fylkingar eftir skólum. Keppninni er lýst

svo í Viljanum: „Flutti einn nemandi
úr Menntaskólanum framsöguræðu
um þessi mál [þ.e. stjórnmál]. Oss
hafði verið sagt að í Menntaskólanum
réðu Kommúnistar lögum og lofum
og komumst við brátt að raun um að
þetta væri satt. Var hér því att saman
tveim andstæðum fylkingum, Kommúnistum úr Menntaskólanum og
Sjálfstæðismönnum úr Verzlunarskólanum. Hófst nú bardagi mikill milli
flokkanna. Virtist í fyrstu sem
Kommúnistum mundi veita betur en
er líða fór á bardagann linuðust þeir

1933
✔ 24 ítalskar flugvélar heimsækja Reykjavík
✔ Íslenskir nasistar gefa út málgagn, Íslensk
✔

mjög og breyttist nú aðstaða Sjálfstæðismanna úr vörn í sókn. Reyndust Kommúnistar lítt rökfastir í ræðum sínum og urðu oft að éta ofan í
sig aftur það sem þeir höfðu sagt.
Verður varla sagt að þeir hafi farið
neina sigurför af fundi þessum enda
kafnaði óp þeirra: „Lifi heimsbyltingin“ í ópi Sjálfstæðismanna: „Lifi sjálfstæði Íslands“.“
Þessi hápólitíski fundur markaði
upphafið að fjörugum og lífseigum
átökum milli skólanna tveggja á sviði
ræðumennsku. 0

Fjórar Verzlunarskólastúlkur fyrir utan skólahúsið við Grundarstíg í byrjun fjórða áratugarins.

Skólastjóri varpar
MR-ingum á dyr
Dansæfing var haldin í Verzlunarskólanum í nóvember 1932 og fór vel
fram. Boðið var upp á veitingar í
einni kennslustofunni sem tímabundið var sveipuð dulargervi og
breytt í veitingahúsið Black Star. Á
barnum var hægt að kaupa bæði
vindlinga, öl og epli. Í annarri skólastofu var stiginn dans og lék Guðrún
Beinteinsdóttir nemandi í skólanum undir
dansi á píanó. Vilhjálmur skólastjóri mætti á
dansæfinguna og gerði
sér lítið fyrir og „varpaði
út tveimur Menntaskælingum“ sem álpast
höfðu inn í skólann. 0

Kynningarkvöld nýnema
Á þriðja áratugnum hófu nemendur
Verzlunarskólans að halda kynningarkvöld fyrir nýnema. Kynningarkvöldin
voru jafnan vel sótt, bæði af nýnemum sem og eldri nemendum sem
vildu berja nýgræðingana augum.
Vegna fjölda gesta varð að leita út fyrir
skólahúsið að hentugu húsnæði og
varð Oddfellowhöllin oftar en ekki
fyrir valinu. Kynningarkvöldin

1932

hófust um klukkan 20 með kaffisamsæti þar sem boðið var upp á „rjúkandi kaffi, lummur, flatkökur og
snúða“. Því næst voru haldnar ræður
og helstu forkólfar félagslífsins kynntu
starfsemi vetrarins. Að ræðuhöldum
loknum var borðum ýtt til hliðar og
grammófónn trekktur upp. Sum árin
var sá leikur viðhafður að allir viðstaddir karlmenn urðu að rita nafn
sitt á svokallaðan happdrættisseðil
sem síðan var settur í skítuga skólahúfu. Þá kom að stúlkunum að
draga happdrættismiða og voru þær
dæmdar til að dansa við þann karlmann sem þær höfðu hlotið í vinning. Vakti happdrættið mikla kátínu
en einnig sárum vonbrigðum og var
mikið um það skrafað. Kynningarkvöldinu lauk ávallt með dansleik
sem stóð fram á rauða nótt. 0
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endurreisn, og setja svip á bæjarlífið með
fánaliðsgöngum og lúðrablæstri
Fagra veröld eftir Tómas Guðmundsson
kemur út
Adolf Hitler verður kanslari Þýskalands.
Þinghús Þjóðverja brennur
Franklin D. Roosevelt tekur við forsetaembætti í Bandaríkjunum
Kommúnistar og fylgismenn þeirra gera
uppreisn á Spáni
Flugkappinn Charles Lindbergh lendir
flugvél sinni á Viðeyjarsundi og vekur
mikla athygli bæjarbúa í Reykjavík

Fyrstubekkingar
stofna nýtt
málfundafélag
Á þriðja áratugnum var töluvert um
að nemendur veigruðu sér við að
stíga í ræðustól á fundum Málfundafélags Verzlunarskólans. Einkum voru
það stúlkurnar og nemendur 1.
bekkjar sem óttuðust að segja einhverja vitleysu og verða sér til
skammar.
Árið 1932 ákváðu nemendur 1.
bekkjar B að grípa til sinna ráða og
stofnuðu sitt eigið málfundafélag.
Það fékk nafnið Skinfaxi og var aðaltilgangur þess að veita fyrstubekkingum æfingu í að tala á fundum svo
að þeir síðar meir gætu staðið upp á
fundum MFVÍ og haldið ræðu
skammlaust. Félagsmenn í Skinfaxa
héldu ellefu fundi á stuttum tíma og
öðluðust með þeim hætti aukna
færni í ræðulist. Félagið þjappaði
nemendum einnig saman og var
mikil ánægja með félagsskapinn.
Þrátt fyrir það lagðist félagið niður
næsta vetur og var skýringin sú að
námið í 2. bekk væri mun meira
krefjandi en það hefði verið árið á
undan, og að félagsmenn sæju sér
þar af leiðandi ekki fært að halda
starfseminni áfram. 0

Verklegar
æfingar
Veturinn 1932–1933 var tekin upp sú
nýbreytni í Verzlunarskólanum að
nemendur í 3. bekk fengu kennslu í
verklegum æfingum í skrifstofustörfum. Var heill dagur tekinn í slíka
kennslu og voru nemendur þá í skólanum frá klukkan 8 til 17. Var þeim
skipt niður í hópa sem versluðu
hverjir við aðra og önnuðust alla bókfærslu, bankaviðskipti og annað þar
að lútandi. 0
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Nýjungar í
skólastarfi
Ý

msar breytingar á skólastarfi
fylgdu í kjölfar flutningsins á
Grundarstíginn og tilkomu nýs
skólastjóra. Í kennslunni var reynt að
skipta nemendum í 3. bekk í hópa veturinn 1933–1934 og fá hverjum hópi
viðfangsefni miðuð við getu. Þetta var
reynt í bókfærslu, ensku og þýsku.
Kennsluhættir af þessu tagi voru teknir
upp í 4. bekk þegar hann tók til starfa
en virðast þá hafa lagst af í 3. bekk.
Reynt var að efla tengsl nemenda við
viðskiptalífið, meðal annars með því að
velja verkefni í bókfærslu, verðlagsreikningi, kontokurant og af og til í
verslunarbréfum beint úr daglegum viðskiptum reykvískra heildverslana. Þetta
hófst 1931 eða fyrr, en 1933–1934 var

farið að nota nýja reikninga og skýrslur
fyrirtækja við bókfærslukennslu og ritgerðasmíð. Nemendur í efsta bekk skólans voru látnir gera heimaritgerð ofangreind ár en árangur er sagður misjafn í
skólaskýrslum.
Efnt var til fyrirlestra fyrir nemendur
í efstu bekkjum skólans og um hin fjölbreytilegustu efni. Sýning á skrifstofuvélum, skrifstofuvinnu og lausblaðabókhaldi var haldin í skólanum um
páskana 1932 og á skólaárinu
1931–1932 voru teknar upp heimsóknir elstu nemenda í fyrirtæki og var nemendum yfirleitt gert skylt að skila ritgerð um fyrirtækin að ferð lokinni. 0
Fimleikaflokkur pilta í Verzlunarskólanum árið 1934.

Framhaldsdeild tekur til starfa

F

ramhaldsdeild tók til starfa við
Verzlunarskólann haustið 1933
og var ætluð nemendum, sem
lokið höfðu verslunarprófi, en átti
jafnframt að vera vísir að námi á
verslunarháskólastigi. Kennslugreinar
voru enska, þýska og viðskiptafræði,
einkum sá þáttur þeirra sem laut að
bankastarfsemi. Próf í ensku og
þýsku fólst í ritun verslunarbréfa en í
viðskiptafræði og bankamálum í ritgerðasmíð. Ritgerðin um bankamál
var heimaritgerð. Þetta var kvöldskóli, kennslustundir voru fjórar til

Mikil fjölgun
nemenda
Nemendum Verzlunarskólans fjölgaði talsvert fyrst eftir að skólinn eignaðist Grundarstíg 24 enda var húsið
ekki tekið allt til kennslu strax. Þeir
voru 119 skólaárið 1930–1931 en
voru orðnir 267 skólaárið
1933–1934. Nemendur voru sem
fyrr víðs vegar að af landinu. Ekki
virðist hafa borið á samskiptaörðugleikum milli þeirra og skólastjóra og
kennara eins og verið hafði áður fyrr,
mál af því tagi koma aldrei til kasta
skólanefndar á árunum 1931–1952.
Vilhjálmur Þ. Gíslason, skólastjóri,
hefur haft full tök á skólanum. Af
skólareglum sem samþykktar voru
snemma á sjötta áratugnum er þó
ljóst að nemendur hafa reykt í skólahúsinu, þeir hafa verið með hávaða
og stimpingar og jafnvel truflað
kennslu með því að berja á dyr
kennslustofu og biðja um viðtal við
einhvern nemandann. 0

átta á viku hverri. Níu manns luku
prófi frá skólanum vorið 1934.
Aðsókn að framhaldsdeildinni var
misjöfn en skráðir nemendur voru 17
þegar þeir voru flestir. Námsframboð
var aukið og nemendum gefinn kostur á að velja frönsku og spænsku en
ekki verður af heimildum ráðið hvort
margir hafi notfært sér þann kost.
Margir nemenda stunduðu einungis
málanám og vorið 1938 höfðu aðeins
þrír lokið námi í öllum greinum,
Bergþór Þorvaldsson, Hjálmar
Blöndal og Hróbjartur Bjarnason.
Starfsemi framhaldsdeildarinnar var
haldið áfram næstu ár og er hennar
síðast getið vorið 1940. Fram kemur í
gjörðabók skólanefndar að deildin
starfaði ekki á haustönn 1939.
Framhaldsdeildin var talin fjár-

Nemendur fagna
framhaldsdeildinni

hagslegur baggi á skólanum, að
minnsta kosti fram til 1937. Þetta
kom fram í umræðum skólanefndar
20. mars það ár um tilmæli frá nemendum þess efnis að skólagjöld yrðu
lækkuð um þriðjung.
Rök nemenda voru þau að þeir
greiddu hlutfallslega hærri skólagjöld
en aðrir nemendur. Nefndin hafnaði
þessu með framangreindum rökum,
kvað laun til kennara við deildina
vera 1.000–1.200 krónur yfir veturinn og væri þá eftir að greiða ljós,
hita, ræstingu og húsaleigu vegna
deildarinnar. Skólagjaldið var 75
krónur yfir veturinn og innritaðir
nemendur 13. Deildin hefur því verið
rekin með tapi. Af þessum sökum er
ástæða til að ætla að framhaldsdeild
hafi lagst af vorið 1940. 0

Alls settust þrettán nemendur á
skólabekk í framhaldsdeildinni haustið 1933. Ef marka má umfjöllun í
Verzlunarskólablaðinu árið 1935
virðast þeir hafa verið mjög ánægðir
með þessa nýjung í skólastarfinu.
Þar segir meðal annars: „Það er
kunnara en frá þurfi að segja hve
miklum erfiðleikum það hefir verið
bundið fyrir nemendur með verslunarskólapróf að afla sér frekari framhaldsmenntunar á aðgengilegan
hátt. Eina leiðin hefir verið sú að
fara til útlanda en þar er sá annmarki á að þeir hafa verið alltof fáir
er þess hafa átt kost og svo það að
árangurinn hefir ekki alltaf orðið sá
sem til var ætlast.“ 0

Bókasafn og vörusafn taka til starfa
Tvö söfn voru sett á stofn fljótlega eftir
flutning skólans í húsnæðið við
Grundarstíg, bóka- og vörusafn. Nemendur sýndu bókasafninu mikla ræktarsemi þegar í upphafi. Hver nemandi
skyldi greiða 2 krónur á ári í bókasjóðinn en auk þessa lögðu nemendur safninu til 800 krónur
úr öðrum sjóðum vorið 1934.
Fyrstu bækurnar voru keyptar
1933–1934 og átti safnið tæplega 100 bækur í lok skólaársins, auk nokkurra tímarita.
Upphaf vörusafnsins má
rekja til þess að Ólafur G. Eyjólfsson gaf skólanum smásjá og

1933

glös undir sýnishorn þegar hann lét af
skólastjórn. Söfnun vörusýnishorna
hófst eftir að skólinn var fluttur á
Grundarstíginn. Valdimar Þórðarson

kaupmaður gaf sýnishorn af matvöru,
flokkaði þau og merkti og naut við
það starf aðstoðar nemenda. Nokkru
síðar gaf Haraldur Árnason flokkað og
merkt safn sýnishorna af vefnaðarvöru.
Fleiri fyrirtæki gáfu safni þessu
sýnishorn og nokkur fyrirtæki
gáfu bókasafni skólans bækur.
Ný kennslutæki bárust skólanum á þessum tíma, svo sem
kort, ritvélar og grammófónn
sem var notaður við tungumálaog vélritunarkennslu. Sum þessara tækja fékk skólinn að gjöf, í
öðrum fjárfesti hann sjálfur. 0
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Nasistar
í skólanum
Í

Verzlunarskólanum var, líkt og
víða annars staðar í byrjun fjórða
áratugarins, hópur fólks sem
hreifst af málflutningi Adolfs Hitler og
félaga hans í þýska nasistaflokknum.
Nemendur þessir létu ljós sitt skína
við ýmis tækifæri en málflutningur
þeirra féll þó almennt í ófrjóan jarðveg og voru fylgismenn nasista í skólanum uppnefndir Nassar.
Þeir nemendur sem aðhylltust stefnu
nasista áttu sér þó dyggan fylgismann
utan skólans sem var Gísli Sigurbjörnsson. Gísli hafði stundað nám í Verzlunarskólanum á árunum 1925–1927 og
var forsprakkinn að stofnun íslensku
nasistahreyfingarinnar árið 1933. Í
bókinni Ísland í aldanna rás má lesa eftirfarandi frásögn: „Ungur að árum hóf
Gísli afskipti af félagsmálum og var
viðriðinn ýmis samtök verslunarmanna. Var hann gjarnan valinn til
metorða og þótti enda stjórnsamur
með ágætum. Aðalstarf hans var hins
vegar sýslan með frímerki og skyldar
vörur og fór hann oft til útlanda þeirra
erinda. Á þeim ferðum virðist hann
hafa heillast af dugnaði Adolfs Hitlers
við að útbreiða fagnaðarerindi „þjóð-

ernisjafnaðarstefnunnar“, eins og nasisminn hét fullu nafni. Í blöðum
vinstrisinna var þegar árið 1932 farið
að tala um Gísla sem sérlegan aðdáanda Hitlers og þegar kom fram á árið
1933 þótti honum tími til kominn að
huga að flokksstofnun. ... Ekki spillti
fyrir ákafa hans að hann mun hafa verið í Þýskalandi um þær mundir sem
Hitler tók þar við völdum. Í blöðum
kemur fram að fyrst og fremst var litið
á Gísla og þjóðernissinna hans sem
ungliðafylkingu Sjálfstæðisflokksins.“
Af skrifum Gísla má sjá að hræðslan
við kommúnista og heimsyfirráð þeirra
var einn aðalhvatinn að stofnun íslenska nasistaflokksins. Fylgismenn
Gísla voru einkum ungir hægrimenn
sem ekki töldu Sjálfstæðisflokkinn vera
nægilega róttækan í baráttunni gegn
kommúnistaógninni. Svo fór að lokum
að Gísli sjálfur þótti ekki nægilega róttækur í skoðunum og flokksbræður
hans í nasistahreyfingunni vörpuðu
honum á dyr. Næstu árin buðu nasistar
fram í nokkrum kosningum en fengu
fá atkvæði. Um tíma settu þeir einnig
svip á bæjarlífið með fánaliðsgöngum
og herlúðrablæstri. 0

Hópur Verzlinga var hallur undir stefnu íslenska nasistaflokksins og var Gísli Sigurbjörnsson, einn af
stofnendum flokksins, fyrrverandi nemandi í Verzlunarskólanum. Hér má sjá íslenska nasista ganga fylktu
liði í Austurstræti árið 1934.

Tveir Nassar sitja um líf yðar
H

austið 1933 skrifaði Skúli
Ólafsson grein í Viljann um
dansæfingu í skólanum. Er þar
vísað til meðlima í nasistahreyfingunni og hugsanlegra afskipta þeirra af
samkomunni og lítur út fyrir að
mönnum standi viss stuggur af þeim.
Hins vegar er greinilegt að greinin er
skrifuð í hálfkæringi og því erfitt að
átta sig á raunverulegum viðhorfum
höfundar:
„Með hinni venjulegu stundvísi byrjaði dansæfingin 4 stundarfjórðungum á
eftir áætlun. Hafði oss borist dularfullt
skeyti frá óþekktum velunnara vorum
svohljóðandi: „Verið varkárir. Tveir
Nassar sitja um líf yðar.“ Skeytið var
nafnlaust. Var því úr vöndu að ráða.
Var oss hætta búin að vera á dansæfingu eða var hér samantekið ráð nokkurra kumpána ... til að hræða oss frá
því að vera viðstaddir, með það fyrir
augum að varna þess að vér opinberuðum framferði þeirra og stallsystra hér í
blaðinu. Nei, þeim skyldi ekki verða
kápan úr því klæðinu. Vér ætluðum að
bíða átekta og taka afleiðingunum,
hverjar svo sem þær kynnu að verða.
Einhver drungaleg og oss óskiljanleg
„mystik“ hvíldi yfir öllu. Strax við dyr
skólans vorum vér herteknir. Það átti
þó ekki að fara að murka úr oss líftóruna svona augliti til augnlits við fjölda

nemenda. Nei, þetta voru bara bannsettir dyraverðirnir sem hristu oss og
skóku í von um að fá krónu í inngangs-

eyri. Og þegar vér höfðum gengið úr
skugga um allan þennan herfilega misskilning, drógum vér upp ávísanahefti

og gáfum þeim ávísun á 1 krónu úr
Búnaðarbankanum.
Sólódans í kelerísskotinu
Þegar vér komum inn í anddyri urðum
vér þess varir að miklar bollaleggingar
og ráðagerðir voru á takteinum milli
hinna þriggja dansnefndarmanna og
aukaformanns skemmtinefndar um
það hver fyrstur ætti að hefja dansinn.
Gáfum vér lítt um hjal þessara pörupilta heldur gengum áfram í áttina til
danssalarins. Var oss litið í spegil sem
er í innra anddyrinu og sáum þegar að
vér höfðum gleymt að raka oss en við
svo búið mátti ekki standa. Þrifum vér
því í skyndi Nýja Dagblaðið ... og rökuðum oss í snatri með því og reyndist
það betra en Gillette og önnur þjóðfræg blöð. Þegar þessu var lokið litum
vér inn í danssalinn og sáum oss til
mikillar undrunar tvo dimma skugga
líða eftir hljómfalli hljóðfærisins inn í
kelerísskotið. Til þess að ganga úr
skugga um hvað um væri að vera,
drógum vér upp vasakíki og sáum í
honum að hér dönsuðu tvær þekktar
stærðir sólódans. ... Við hljóðfærið var
Gunna litla Beinteins.
Slagsmál við Menntskælinga
Klukkan 10 átti að loka húsinu en um
það leyti urðu þær mestu ryskingar og

Nemendur Verzlunarskólans deildu hart um stefnu nasista á fjórða áratugnum. Fylgismenn stefnunnar
voru jafnan kallaðir Nassar og hér má sjá nokkra þeirra hylla leiði Jóns Sigurðssonar, 17. júní 1934.
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Fasisminn ógnar
nútímanum
S
vörin verða á ýmsa vegu, ef
spurt er: „Hvað er fasisminn?“
Ég mun í þessum greinarstúfi
leitast við að svara þessari spurningu
frá sjónarmiði öreigalýðs allra landa.
Fasisminn er síðasta úrræðið sem hið
deyjandi löngu úrelta auðvaldsþjóðfélag hefir til að viðhalda völdum
sínum, þó að því muni ekki takast
það til lengdar. Það er nauðsynlegt
fyrir verkalýð alls heimsins að berjast
gegn honum, þótt það kosti oft líf
hans, þ.e. verkalýðsins, og frelsi. Þar
sem fasisminn hefur náð völdum,
svo sem í Þýskalandi, Ítalíu, Austurríki, Búlgaríu og Ungverjalandi, kemur hann allstaðar eins fram. Í öllum
þessum löndum er öreigastéttin
kúguð, svipt félagslegu frelsi og
smærri þjóðflokkar innan ríkja þessara, sviptir þjóðernislegu frelsi. (Nasistar ættu að glamra meira um þjóðerni.) Svona til samanburðar má geta
þess að í Sovétlýðveldunum hafa allar smáþjóðir og þjóðarbrot fullkomið
þjóðernislegt frelsi, í Sovét hafa síðustu ár verið gefnar út bækur á 90
tungumálum.
Ljótustu dæmi um það hvernig fasisminn birtist í öllu siðferðis- og
menningarleysi sínu eru að líkindum
annarsvegar Leipzig málaferlin út af

læti sem vitað er til að þekkst hafi á
dansæfingum skólans. Var fjöldi
manna sleginn í rot og komu þá að
góðu liði hreppstjórinn Halldór sterki
af Ísafirði og fleiri hraustir félagar sem
hentu Menntskælingum á dyr. Þeir
sem óvígir gjörðust í slagsmálunum
voru skutlaðir upp á loft og þar
bundið um sár þeirra. – Hafði Sigurður Jónsson skjalaþýðari Viljans yfirumsjón með allri hjúkrunarstarfsemi í
gærkveldi, enda leysti hann starf sitt
prýðilega af hendi og á þess vegna
skilið að verða sæmdur stórriddarakrossi Hjálpræðishersins fyrir þann
dugnað og þann skerf sem hann hefir
lagt til þessara mála.
Eins og á öðrum dansæfingum var
húsfyllir svo að fólk rúmaðist hvergi á
miðhæð skólans og var kjallarinn því
griðastaður margra vorra bestu pilta
og meyja, en efri hæðin fyrir særða
bardagamenn. Frameftir kvöldi gerðist hreint ekkert markvert sem orð er
á gerandi, nema hvað hinir fjölbreyttu
útvarpskraftar skólans fengu að varpa
ljósi sínu yfir samkomuna með hreinu
og skæru hljómfalli píanósins á milli
þess að holdlegir smellir og dynkir
kæfðu alla músík. – Dimma skotið
var óspart notað til holdlegra nautna,
þrátt fyrir mjög strangt eftirlit lögreglu og skólastjóra. –
Síðasta kortérið var dans óspart
stiginn og mátti sjá margt fagurt fljóð
í yndisleik dansins líða um gólfið í
faðmi fríðra svanna. 0

ríkisþinghúsbrunanum, en hinsvegar
blóðnóttin 30. júní í sumar. Blóðnóttin 30. júní sýnir mjög áþreifanlega
bræðralagið innan nasistaflokksins, og
þar kemur einnig fram slátraraeðli það
sem er svo einkennandi fyrir ýmsa
nasista. Ég mun láta þessa lýsingu
nægja í bili þótt hratt sé farið yfir
sögu, en seinna mun ég, ef tækifæri
gefst, segja frá, hvernig er hægt að
berjast gegn fasismanum.
V.J.
Viljinn, 9. nóvember 1934

1934
✔ Jarðskjálfti veldur miklu tjóni á Dalvík
✔ Dregið í Happdrætti Háskóla Íslands í
fyrsta skipti

✔ Lestur jólakveðja hefst í Ríkisútvarpinu
✔ Clyde Barrow og Bonnie Parker, Bonnie og
Clyde, drepin í fyrirsát

✔ Nasistar herða tökin á þýsku þjóðlífi.
Gyðingar sendir í vinnubúðir

✔ Kínverskir kommúnistar undir forystu
Mao Tse-tung blanda sér í valdabaráttuna
í Kína

Á dansæfingu
Í hornið ég stúlkunni stýri
og staðnæmist töflunni hjá.
Ég skil það nú hvorki né skýri,
hve skotið er freistandi að sjá.
Hér munnarnir mætast í laumi,
hér magnast vor einlæga ást,
hér sofum vér sælunnar draumi,
hér sjaldan oss ungmeyjan brást.
En æfingin senn er á enda
og allt er nú umsnúið, hljótt.
Mig langar hér síðar að lenda
og leika það sama’ og í nótt.
Viljinn, 26. febrúar 1934

Landi
bruggaður
Þeim sem hlustað hafa á útvarpið
þessi kvöldin gafst tækifæri til að
heyra um ágæti bannlaganna, auk
þeirrar blessunar sem þau hafa leitt
yfir þjóðina. Já, er það ekki sannkölluð blessun og ágæti nú í kreppunni
að bændur bruggi „landa“ og selji um
landið þvert og endilangt, að smygl
og leynisala með allskonar áfenga
drykki sé að verða auðugasta tekjulind þeirra sem hana stunda.

Tvær skólastúlkur úr Verzlunarskólanum taka sporin í Fossvogsdalnum.

Heyrt á dansæfingu
Ljósin höfðu slokknað á dansæfingunni,
og það varð því hlé á dansinum. Þau
stóðu hlið við hlið úti í horni og
sögðu ekkert. Loks herðir hann
upp hugann og segir í hálfum
hljóðum: „Ég, ég veit svona
nokkurn veginn, um hvað þér
eruð að hugsa núna, ungfrú.“
„Því gerið þér það þá ekki strax, á meðan myrkrið er.“
Viljinn, 9. nóvember 1934

– Á dansæfingunni í gærkveldi dansaði ég við stúlku sem
sagðist hata kossa, faðmlög o.s.frv.
– Ha, henni vildi ég kynnast.
– Það er of seint. Í dag er hún á annarri skoðun.
Viljinn, 9. nóvember 1934

Viljinn, 9. nóvember 1934
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Í verslunarháskóla í Leipzig
V

síðar að vinna. Oft og tíðum er fólki
illmögulegt að afla sér nauðsynlegrar
sérmenntunar hér heima. Þess vegna
fer æ meir og meir í vöxt að Verzlunarskólastúdentar fari utan til frekara
framhaldsnáms.
Fyrir milligöngu Verslunarráðsins bauðst mér í fyrrahaust sérlega gott tækifæri til þess að
stunda framhaldsnám erlendis.
Verslunarráðinu var boðið að
gefa einum Verzlunarskólastúdent kost á að stunda nám
við Verslunarháskólann í
Leipzig (Hochschule für
Wirtschaftswissenschaften).
Sérstök hlunnindi fylgdu
þessu boði, svo sem niðurfelling kennslugjalda og ókeypis
innritunargjald. En kennslugjöld eru mjög mikil í þýskum
háskólum.

orið 1934 lauk Skúli Ólafsson
prófi frá Verzlunarskólanum. Á
námsárum sínum var Skúli aðsópsmikill í félagslífinu og skrifaði
ófáar greinar í Viljann sem sumar
má finna á síðum þessarar bókar.
Sumarið eftir útskrift ferðaðist
Skúli til Þýskalands og hóf þar
nám við verslunarháskóla í
Leipzig. Skúli var einn vetur
við nám þar en hélt að því
loknu til Bretlands þar sem
hann var við enskunám í
þrjá mánuði. Ritnefnd Viljans
greip Skúla glóðvolgan þegar
hann kom heim úr þessari
frægðarför og fékk hann til
að segja frá reynslu sinni.
„Hvers vegna fórstu utan til framhaldsnáms?
Marga Verzlunarskólanemendur
langar til að afla sér nokkurrar
framhaldsmenntunar að loknu námi
við Verzlunarskólann. Þrátt fyrir góða
menntun er skólinn veitir getur að
mörgu leyti verið nauðsynlegt þeim
sem ætla að gera verslun og viðskipti
að atvinnu sinni að kynna sér og búa
sig betur undir þau störf er þeir ætla

Skúli Ólafsson brautskráðist úr Verzlunarskólanum
árið 1934 og fékk, fyrir milligöngu Verslunarráðs Íslands, styrk til að stunda framhaldsnám í Leipzig.

1933

Hvað lagðir þú aðallega stund á?
Fyrst og fremst tók ég þátt í þriggja
mánaða þýskunámskeiði við háskólann. Að öðru leyti lagði ég aðaláhersluna á bókfærslu, verslunarreikning,
hagfræði, bréfaviðskipti og viðskiptafræði.

Eru Verzlunarskólanemendur nægilega
vel undirbúnir til að stunda nám við
verslunarháskóla?
Eftir þeirri reynslu sem ég fékk álít ég
Verzlunarskólastúdenta fullkomlega
samkeppnisfæra við stúdenta frá hinum almennu háskólum. Við höfum
sérstaklega góða aðstöðu hvað viðvíkur bókfærslu og verslunarreikningi.
Eru þessi yfirburðir allmjög mikilsvarðandi, aðallega fyrstu kennslutímabilin meðan mikil áhersla er lögð
á þessar greinar. Það sem mest tefur
fyrir útlendingum er málið. Fer fyrsta
kennslutímabilið að mestu leyti í að
ná á því föstum tökum. Annars er
álitamál hvort fólk á ekki heldur að
reyna að notfæra sér þá möguleika
sem eru fyrir framhaldsnámi hér í
landinu. Bæði er dýrt að stunda nám
erlendis og eins er óglæsilegt að
koma heim með stóra skuldasúpu
þegar illa árar eins og nú. Hér í
Reykjavík er haldið uppi nokkrum
góðum málanámskeiðum sem eru tilvalin fyrir þá er vilja auka málakunnáttu sína. Og síðast en ekki síst má
nefna framhaldsdeildina sem er mjög
athyglisverð þeim sem lokið hafa
prófi við Verzlunarskólann.“ 0

1934
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Til framhaldsnáms í London
V

orið 1933 lauk Adolf Björnsson
burtfararprófi úr Verzlunarskólanum með fyrstu einkunn.
Adolf, sem síðar varð bankafulltrúi og
rafveitustjóri, var metnaðarfullur ungur maður og hafði í hyggju að
mennta sig enn frekar. Draumurinn
var að setjast á skólabekk í Pitmans
College í Englandi. Áður en af því gat
orðið, þurfti Adolf að ryðja ýmsum
hindrunum úr veginum. Ein af þeim
var að koma sjálfum sér til Englands.
Í bréfi sem Adolf skrifaði fyrrverandi skólafélögum sínum í Verzlunarskólanum og sjá má hér til hægri lýsir
hann aðdraganda ferðalagsins og
fyrstu dögunum í nýjum skóla. 0

Aðeins tveir
án vinnu
Um og eftir 1930 reið heimskreppan yfir og hafði einnig sín áhrif á atvinnuástand og verðlagsþróun hér á
landi. Vegna ástandsins höfðu forsvarsmenn Verzlunarskólans áhyggjur af framtíð nemenda, ekki síst þar
sem aukin aðsókn að skólanum
hafði fjölgað þeim sem útskrifuðust.
Árið 1934 lét skólinn gera úttekt á
atvinnuástandi þeirra sem útskrifast
höfðu árin 1932 og 1933. Niðurstöður sýndu að aðeins tveir af 76
útskrifuðum nemendum voru atvinnulausir. Fjórir þar að auki höfðu
ekki fasta vinnu en höfðu sinnt ýmsum verslunarstörfum frá útskrift, og
tvær stúlkur höfðu gifst og voru
heimavinnandi. Þá voru 29 úr hópnum sem höfðu fengið vinnu í verslun, 25 unnu á skrifstofum, þrír í
bönkum, þrír í tryggingafyrirtækjum
og sex sinntu ýmsum öðrum störfum eins og símavörslu, hjúkrun og
sjómennsku. Tveir voru við nám erlendis. 0

London, 22. október 1933
Klukkan 12.00 á hádegi rann togarinn Maí að bryggjunni í Hafnarfirði og
í sama mund rauf hávaði símans matarfrið minn. Mér var tilkynnt – með
tveggja og hálfrar klukkustundar fyrirvara – að ég eigi að vera kominn
um borð í Maí klukkan 3 e.h., altilbúinn til Englandsfararinnar. Mér brá
meira en orð fá lýst við fregnina því að á þessari stundu var ég algjörlega
óferðbúinn. Þó áttaði ég mig fljótlega á því sem var að gerast. Ég brá mér
úr vinnufötunum, laugaði mig og fór í annan fatnað. Síðan þaut ég um
bæinn, jafnhratt og fætur gátu hreyfst og lauk mínum allra nauðsynlegustu erindum. En þau voru fólgin í öflun vegabréfs og peningaútvegun. Á
meðan þessu fór fram voru mamma og systur mínar önnum kafnar við að
taka til og ganga frá fatnaði mínum.
Klukkan rúmlega 3 kvaddi ég heimilisfólk mitt á bryggjunni í Hafnarfirði. Ég var horfinn úr moldargörmunum og lagður af stað áleiðis til Englands, án þess að átta mig virkilega á því sem var að gerast.
Í Grimsby varð mér í fyrstu starsýnt á stórfenglegar auglýsingar og
glæsilegri gluggasýningar en heima. En fljótur var ég að samþykkja það
sem félagar mínir sögðu um Grimsby, að borgin væri aðeins „simpill“
fiskibær, því í hvert skipti og ég fór um bæinn ... sá ég sífellt sömu sýnirnar hvað eftir annað.
Hull þykir mér frekar snotur borg og margt nýtt og stófenglegt er þar
að sjá. Í Hull kynntist ég enskum fatasala sem í ýmsu leiðbeindi mér í
hinni fyrirhuguðu Londonarför. Hann bað mig síðan skrifa sér og skýra
frá hvernig förin hefði gengið. Það hefi ég gert og við höfum ákveðið að
vera í bréfaviðskiptum í vetur.
Miðvikudaginn 11. október klukkan 12 á hádegi lagði járnbrautin af
stað frá Hull og næsti áfangi var London. Járnbrautarferðalagið fannst mér
frekar óskemmtilegt vegna fábreytni. Í heilar fjórar klukkustundir sat ég
hreyfingarlaus og án þess að tala aukatekið orð. Ég komst heill á húfi til
King’s Cross stöðvarinnar í London, þar hitti ég Íslending sem er í Pit-

Adolf Björnsson lauk burtfararprófi úr Verzlunarskólanum árið 1933 og fór síðan í framhaldsnám
til London.

Nærri fjórðungur nemenda vann sveitastörf í
sumarfríinu sínu árið 1934.

Sumarvinna
nemenda

mans College. Hann vísaði mér vegleiðis til minna fyrirhuguðu heimkynna og þangað kom ég að kvöldi, miðvikudaginn 12. október.
Á þessu sama heimili búa einnig tveir aðrir Íslendingar sem hafa verið

Árið 1934 lét Vilhjálmur skólastjóri
gera könnun meðal nemenda skólans þar sem þeir voru spurðir hvort
þeir hefðu stundað einhverja atvinnu
sumarið þar á undan.
Í ljós kom að svo til allir, eða 181
af 183 nemendum dagskólans,
höfðu unnið einhverja sumarvinnu.
Aðeins tveir nemendur svöruðu því
til að þeir hefðu „ekki gert neitt“.
Alls höfðu 45 nemendur unnið
við sveitastörf í lengri eða skemmri
tíma, þar af 39 við heyskap. Þá
höfðu 44 nemendur unnið ýmis
verslunarstörf í sumarfríinu og
þannig notað sumarið til þess að
næla sér í starfsþjálfun. 38 nemendur höfðu unnið við útgerð eða fiskverkun og 36 nemendur, aðallega
stúlkur, höfðu sinnt heimilisstörfum í
sumarfríinu. 0

3 mánuði í Pitmans College. Þeir fara um næstu mánaðarmót suður til
Parísar og þaðan heim. Þeir láta vel yfir dvöl sinni hér og segja skólann
ágætan. Hér þurfum við að borga 22 skildinga 6 daga á viku fyrir húsnæði, morgun- og kvöldverð og allan sunnudagamat. Ég held að fáir njóti
betri kjara hér í London.
Morguninn eftir komu mína hingað fór ég og sótti um skólaveru. Það
gekk ágætlega og ég byrjaði samdægurs nám í skólanum. Ég er búinn að
vera 7 daga í skólanum og verð líklega fimm daga ennþá áður en ég fer í

Leiðir skiljast að eilífu
Síðastliðið vor var þriðjubekkingum
haldið kveðjusamsæti í Oddfellowhöllinni, daginn eftir að skólanum
hafði verið sagt upp. Þangað var og
boðið skólastjóra og kennurum skólans. Ræður voru fluttar undir borðum og gleðin látin ríkja og dansað
fram eftir nóttu. Því næst skildu leiðir
nemenda, sumra aðeins um stundarsakir og annarra ef til vill að eilífu.

annan bekk. Í fyrsta bekk er eingöngu kennd enska en í öðrum bekk má
bæta fleiri fögum við. Kennslan er ekki nema 5 daga vikunnar og fimm
klukkustundir á dag, frá 10–1 og 2–4. Í skólanum eru sjö Íslendingar og
von á einum fimm á næstunni. Hin stutta dvöl mín hér leyfir mér ekki að
fella neinn ákveðinn dóm um starf Pitmans College en ég held að skólinn
sé góður og heyri engan lasta hann. En vitanlega ræður nemandinn mestu
sjálfur eða að miklu leyti hvern árangur hann hlýtur við námið.

Viljinn, 27. mars 1934
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Skólanefnd fer
með yfirstjórn
skólans
Haustið 1934 var gerð ný skipulagsskrá fyrir Verzlunarskólann. Í henni
var tekið skýrt fram að skólanefnd
skyldi fara með yfirstjórn skólans.
Verslunarráð Íslands skyldi kjósa
fimm manna skólanefnd árlega og
átti að ganga frá kosningu fyrir 15.
júlí ár hvert. Í fundargerðabók skólanefndar segir svo frá: „Skipun nefndarinnar fer þannig fram að Verslunarráðið tilnefnir þrjá menn, skal einn
þeirra vera úr Verslunarráðinu sjálfu,
og er sá ætíð formaður nefndarinnar, annar skal vera skólafróður maður og sá þriðji einhver kaupsýslumaður innan verslunarstéttarinnar.
Fjórða og fimmta mann nefndarinnar kýs Verslunarráðið eftir tilnefningu
Verzlunarmannafélags Reykjavíkur og
Verslunarmannafélagsins Merkúr.“ 0

Nemendur Verzlunarskólans í skólaferðalagi árið 1934.

Sönn verslunarþekking
byggist á vísindum
Á

sextugsafmæli Ólafs G. Eyjólfssonar á föstudaginn, heimsóttu
hann nokkrir nemendur af
Verzlunarskólanum sem höfðu notið
þar náms og tekið burtfararpróf undir handleiðslu hans.
Komu þeir til þess að votta honum
þakkir sínar og óska honum langra
lífdaga. Sátu þeir þar að boði og í
góðum fagnaði um stund og var
mælt fyrir minnum og minnst gam-

alla stunda frá fyrstu árum Verzlunarskólans. Að lokum hélt Ólafur G.
Eyjólfsson ræðu og sagði frá því
hvernig Verzlunarskólinn var stofnaður og hvernig hann var ráðinn
þangað sem skólastjóri, með aðeins
600 króna launum á ári.
Lýsti hann því hve hagur skólans
hefði verið bágborinn að öllu leyti
fyrstu árin og allt erfitt, en hvernig
skólinn hefði smám saman tekið

þroska og dafnað. ... Nú kvað hann
sér hafa borist peningagjöf frá
nokkrum nemendum sínum. Þakkaði hann gjöfina og kvaðst með
henni stofna sjóð sem í framtíðinni
skyldi koma efnilegum Verzlunarskólanemendum að gagni – nemendum sem hefðu skilning á því að sönn
verslunarþekking verður að byggjast
á vísindum.
Morgunblaðið, 3. júlí 1934

Skólasöngur Verzlunarskólans
Þorsteinn Gíslason skáld, faðir Vilhjálms skólastjóra, birti um 1930 erindi sem hófst á orðunum „Kepp ötul
fram vor unga stétt“. Nemendur Verzlunarskólans tileinkuðu sér þetta erindi og notuðu sem skólasöng. Á ár-

I
SKÓLASÖNGUR
VERZLUNARSKÓLA ÍSLANDS
Eftir Þorstein Gíslason

I
Kepp ötul fram vor unga stétt
að efla landsins gagn;
brátt færðu krafta, fremd og traust
og færð til verka magn.
Oft brautryðjandans þraut var þung
en þú ert sterk og djörf og ung
og framkvæmd mörg á fróni er
í framtíð ætluð þér.

unum 1930–1934 báðu þeir Þorstein
um viðbót og Sigurð Þórðarson söngstjóra um að gera lag við ljóðið. Báðir
brugðust vel við þessari málaleitan og
færðu skólanum skólasönginn að gjöf,
ljóð og lag. Sigurður var VerzlunarVér elskum þig, vort ættarland,
þín ögur, fjöll og dal;
og þínum hag og þinni sæmd
vor þróttur helgast skal,
þú framtíð vora, Ísland, átt,
þín æska setur markið hátt
með göfug heit, að gagna þér,
og Guð með henni er.
Og skóli vor, um öll vor ár
þér unna skulum vér
og muna æskuárin glöð,
sem áttum vér hjá þér.
Þitt aukist gengi, eflist þú,
sem æskulýðsins glæðir trú
á vilja’ og þrek hins vaska manns
og velferð ættarlands.

1934

Ólæsileg skrift
– Ég get ekki lesið það, sem þér
hafið skrifað fyrir neðan stílinn
minn, kennari.
– Ég skrifaði að þér ættuð framvegis að skrifa læsilegar.
Viljinn, 9. nóvember 1934

skólamaður en var útskrifaður nokkru
áður en hann gerði lagið við skólasönginn. 0

1935
✔ Bifreiðaeinkasala ríkisins tekur til starfa
✔ Ný áfengislög ganga í gildi. Áfengisbann
er afnumið

✔ Talsambandi við útlönd komið á
✔ Bandaríkjamaðurinn Richter kynnir tæki
til að mæla styrk jarðskjálfta

✔ Ítalski herinn gerir innrás í Abbysiníu.
Afríkumenn taka harkalega á móti

✔ Shirley Temple fær Óskarsverðlaun fyrir
kvikmyndaleik aðeins sjö ára gömul

1935

Stúlkur
teknar í
kórinn
Sá tímamótaatburður átti sér stað
haustið 1934 að ákveðið var að leggja
Karlakór Verzlunarskólans niður og
stofna þess í stað blandaðan kór sem í
voru bæði piltar og stúlkur. Kórinn
kom fram á ýmsum skemmtunum
skólans, svo sem Nemendamóti og
árshátíð, og gladdi hjörtu skólafólks
með glaðværum söng. Því miður gekk
kórstarfið þó ekki nógu vel fyrir sig
með þessu sniði. Vorið 1935 var kórinn lagður niður en þess í stað tók
Karlakór Verzlunarskólans aftur til
starfa. Svipuð tilraun með blandaðan
kór var gerð haustið 1937 en líkt og
áður var sá kór aðeins starfræktur í
eitt skólaár. 0
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Kennslunýjungar í
vélritun valda byltingu
E

itt af því sem menn hljóta að
taka eftir þegar
þeir koma inn í
nýtísku skrifstofu er
það hve mikið hlutverk vélritarar hafa
þar að vinna. Ritvélar
eru orðnar svo nátengdar
skrifstofunum að skrifstofuvinna virðist nú næstum
óhugsandi án þessara ágætu
áhalda. Sú mikla útbreiðsla
sem orðið hefur á þeim á síðustu árum sannar best af öllu
hve miklum kostum þær eru
búnar. Menn hafa séð hve
mikil þægindi og tímasparnaður er að notkun þeirra og
kunna að færa sér það í nyt.

Stéttarfélag vélritara
Hér á landi munu ritvélar
fyrst hafa orðið almennar
eftir síðustu aldamót. Áður
var að vísu eitthvað til af þeim hér en
ekki svo neinu næmi. Þá hefur aðalstarfssvið vélritaranna hér verið í skrifstofum, þó að það sé einnig hér að
færast inn á nýjar brautir. En það sem
vélritara skortir mjög þegar ekki er um
fasta vinnu að ræða eru samtök sín á
milli. Þá vantar félagsskap og regluleg-

an fastan kaupstiga svo að atvinna
þeirra líði ekki tjón vegna tilgangslausrar samkeppni eins og borið hefur
á nú í seinni tíð.
Blindskrift veldur tímamótum
Vélritunarkennsla hér á landi byrjaði
með Verzlunarskólanum og var hann
fyrsti skólinn sem gerði vélritun að

Ráðleggingar til vélritara
1. Vélritun er fingravinna. Hún er unnin af fingrunum og þarf sérstaklega að
æfa þá í þessum tilgangi. Þú verður að eyða að minnsta kosti 15 mínútum
á dag í að þroska fingurna. Þú verður að gera þá sterka, fljóta, beygjanlega, óháða hvern öðrum og leikna.

námsgrein sinni. Síðan
hefur vélritunarkennsla
tekið miklum breytingum og framförum. Með hinni
nýju „blindskriftaraðferð“ sem tekin
var upp í Verzlunarskólanum þegar hann
flutti í hið nýja hús sitt hefur orðið gagnger breyting á
þessari kennslugrein. Áður
skrifuðu menn aðeins með
einum fingri á hvorri hendi
og horfðu þá að miklu leyti á
leturborð vélarinnar en
blindskrift er í því fólgin að
menn skrifa með 4 fingrum á
hvorri hendi en slá orðabil
með þumalfingri hægri
handar. Þá
horfir vélritarinn ekki á
leturborð vélarinnar heldur hefur hann
mynd þess í huga sér ef
með þarf og horfir
stöðugt á handrit það
sem hann skrifar eftir.
Verzlunarskóli Íslands
mun vera eini skólinn
hér á landi sem notar
þessa kennsluaðferð sem
vafalaust stendur feti
framar þeim aðferðum er
áður hafa þekkst hér.
Vélritað eftir
hljóðfæraslætti
Verzlunarskólinn hefur líka fyrir
nokkru tekið upp þá nýjung – auk
þess sem áður er getið – að láta vélrita
eftir hljóðfæraslætti (grammófón).
Þessi aðferð er víða notuð erlendis en
var áður óþekkt hér. Hún er til þess
ætluð að kenna mönnum að skrifa
með jöfnum og reglulegum hraða en
slíkt hefur afar mikið að segja upp á
afköstin. Nokkrir af nemendum skólans munu nú á Nemendamótinu sýna
árangur af þessari aðferð.

2. Eitt af leyndarmálum miklis hraða er hrynjandin. Þú verður að slá lyklana
reglulega en ekki ójafnt. Hljóðið í ritvélinni á að hljóða eins og hin jöfnu
og reglubundnu slög stórrar vélar.
3. Ef pappírinn fer að verða háll á valsinum getur þú lagað það með því að
strjúka yfir togleðrið með spritti.
4. Notaðu ekki of mikla olíu. Það er nauðsynlegt að bera einn dropa á dag á
stöngina sem sleðinn rennur eftir.
5. Burstaðu stafina með stífum bursta á hverjum morgni. Burstaðu að þér en
ekki frá þér.

Háskólanemar
læra vélritun
í Verzló
Um 1940 hélt Verzlunarskólinn
námskeið í vélritun fyrir háskólanema og var þetta gert að ósk Háskólans. Skólanefnd samþykkti 2.
janúar 1939 að verða við tilmælum
um slíka kennslu og fól Vilhjálmi
skólastjóra að ganga frá samningum
um þetta atriði. Málið kom oftar
fram og er augljóst að námskeið í
vélritun fyrir háskólanema voru haldin nokkrum sinnum. 0

Sýndu
ritvélinni
virðingu
Virtu ritvélina þína. Hún er svo vel til
búin að enginn getur stjórnað henni á
fullum hraða. Hún gæti
ritað 200 orð á mínútu ef
nokkur gæti stjórnað
henni svo hart. Þessi
hraði er í ritvélinni alveg
eins og tónarnir í slaghörpunni. Það er þitt
hlutverk að gefa ritvélinni tækifæri til þess að
sýna hvað hún getur gert.
Það er vissulega bágt að
stjórna ritvél með 40
orða hraða á mínútu þegar hún á alveg jafn auðvelt með að rita 100 orð.
Verzlunarskólablaðið, 1937
Ritvélagúmmí frá fjórða áratugnum en
það var notað til að hreinsa ritvélar.

Fyrsta kennslubókin
í vélritun
Út er komin bókin Vélritunarskóli
eftir Elís Ó. Guðmundsson vélritunarkennara Verzlunarskólans. Er
þetta fyrsta kennslubókin í þessari
grein sem gerð er hér á landi og
eru þar leiðbeiningar í blindskrift.
Viljinn, 2. nóvember 1935

Verzlunarskólablaðið, 1935

6. Enginn vélritari ætti að álíta sig starfhæfan fyrr en hann getur ritað 50 orð
á mínútu. Fljótasti vélritari í heimi hefur náð yfir 140 orða hraða á mínútu í eina klukkustund.
Verzlunarskólablaðið, 1937

Próf
Það er eins og um mig læðist
ískalt svitakóf,
þegar enn ég á að standast
ofurefli. – Próf.
Innra með mér eitthvað hrópar:
„Ekki kanntu spor.
Þú varst latur, þarna sérðu,
þú skalt falla’ í vor.“

Ég er eflaust illa lesinn
– ei skal neita því –
hef þó löngum liðnar stundir
legið bókum í,
fyrir utan eina og eina,
eins og vænta má,
sem ég eyddi, eins og gengur,
ungri meyju hjá.
Viljinn, 27. mars 1934

1935

1936

1937
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Fjölsóttasti framhaldsskóli landsins
V
ilhjálmur Þ. Gíslason magister,
skólastjóri Verzlunarskólans,
hefir átt annríkt þessa dagana.
Próf hafa staðið yfir í skólanum og þar
að auki er verið að undirbúa 30 ára
afmæli skólans, sem haldið verður hátíðlegt í kvöld að Hótel Borg. Mér
heppnaðist þó að ná tali af skólastjóranum á heimili hans seinni hluta
sunnudags síðastliðins.
Þegar ég kom voru fyrir rúmlega 50
nemendur, sem útskrifast úr skólanum
í vor, nemendur voru í kveðjuboði hjá
skólastjóra og konu hans. Ég kom
nógu snemma til að hlusta á eina af
ræðunum, sem haldnar voru fyrir
minni skólastjóra. Að lokum hylltu
nemendur þau hjónin með margföldum húrrahrópum, hinu nífalda „Verzlunarskólahúrra“ og hljómaði það taktfast og hátíðlega.
Er nemendur voru farnir barst talið
að Verzlunarskóla Íslands eins og hann
er nú og að framtíðarhorfum hans, en
það var erindið á fund skólastjóra.
Blindskrift með hljóðfæraslætti
Um 280 nemendur í 18 deildum

„Hér í skólanum er urmull af laglegum og myndarlegum stúlkum,“ segir Vilhjálmur skólastjóri í
viðtali við blaðamann Morgunblaðsins. Hér má sjá
pilt og stúlku í Verzlunarskólanum árið 1935.

stunda nám í skólanum, segir skólastjóri. ... Nýjar kennsluaðferðir höfum
við tekið upp, og er einna helsta
nýlundan í vélritun. Í því fagi er nú
kennd blindskrift með hljóðfæraslætti,
til að jafna ásláttinn, og hefir þessi aðferð gefist mæta vel. Verzlunarskóli Íslands var einn af fyrstu verslunarskólum á Norðurlöndum, sem tók upp
þessa kennsluaðferð, en hún er nú mikið notuð í þýsku- og enskumælandi
löndum. Nemendur héldu sýningu á
þessu á seinasta Nemendamóti og vakti
það athygli áhorfenda.

Tungumál og rekstursfræði
Við kennum á þremur hæðum hússins
og höfum sæmilegt húsnæði, með því
að kenna frá kl. 8. f.h. til 10 síðdegis.
En á kvöldin eru meðal annars hinar
nýju framhaldsdeildir. Framhaldsdeildirnar eru ætlaðar þeim, sem hafa lokið
hinu almenna verslunarprófi skólans,
en vilja þó halda áfram að afla sér sérmenntunar, jafnframt sem þeir stunda
einhver verslunarstörf. Í þessum deildum geta menn nú haldið áfram námi í
tungumálunum, íslensku, ensku, þýsku
og spænsku o.fl. ... í vetur var lögð aðaláhersla á rekstursfræði. Rekstursfræði
er ný námsgrein hér á landi, en er mikið kennd við verslunarháskóla erlendis.
Sumarvinna er viðbót við námið
Allflestir nemendur vinna fyrir sér
sjálfir á skólaárunum, og margir þeirra
við verslunarstörf. Þannig helst, að
vissu leyti, í hendur verklegt og bóklegt nám, og nemendur eru í nánu
sambandi við starf og líf þjóðfélagsins
í kring um sig. Fyrir allt þetta er mikið
gefandi. Ég hefi byrjað að safna skýrslum um atvinnu nemenda. Þær sýna
eitt árið, að 69 nemendur höfðu verið
við verslun áður en þeir fóru í skólann. ... Flestir nemenda koma frá
heimilum kaupsýslumanna eða 60, en
32 frá útgerðar- eða sjómönnum, 20
frá iðnaðarmönnum, 17 frá embættismönnum, 16 eru bændasynir eða dætur og 11 frá verkamönnum.

Verzlunarskólinn
fagnar 30 ára afmæli

A

fmælisfagnaður Verzlunarskóla Íslands var haldinn
hátíðlegur með borðhaldi
og dansleik að Hótel Borg, þriðjudaginn 30. apríl 1935. Var borðsalurinn skreyttur með myndum
af útskriftarárgöngum skólans.
Heiðursgestir á samkomunni voru
Vilhjálmur Þ. Gíslason, skólastjóri, og forverar hans tveir, Jón
Sívertsen og Ólafur G. Eyjólfsson.
Tóku þeir allir til máls, sem og
Hallgrímur Benediktsson, formaður Verslunarráðs, og Garðar Gíslason, fyrrverandi formaður ráðsins.
Af gömlum nemendum skólans

voru margir mættir og færðu fulltrúar afmælisárganga skólanum
góðar gjafir. Ýmis minni voru
drukkin, svo sem Verslunarráðsins, skólanefndar, stofnenda skólans og einstakra árganga. Eftir að
borð voru upp tekin hófst dans
sem stóð til klukkan fjögur um
nóttina við glaum og gleði en í
hléi, sem gert var um klukkan
tvö, sýndi leikfimisflokkur
stúlkna úr skólanum leikfimi með
hljóðfæraslætti og fimm nemendur sýndu vélritun með hljóðfæraslætti. Var þessu hvorutveggja
tekið með fögnuði. 0

1934

Árið 1935 var 30 ára afmæli Verzlunarskólans haldið hátíðlegt á Hótel Borg.

Góð leið til að finna sér vinnu
og maka
Skólinn hefir reynt að styðja að því
eftir föngum að nemendur fengju
vinnu, og er það ekki óalgengt að til
skólans sé leitað með slíkt. ... Hingað
til höfum við verið svo heppnir, að
langflestir nemendur hafa fengið
vinnu að námi loknu. Í skýrslu, sem
ég hefi tekið saman um þetta, fyrir
tvo árganga, sem útskrifast hafa síðan
ég kom að skólanum, sést að af 76
nemendum hafa 74 fengið atvinnu,
flestir við verslun, skrifstofustörf,

útgerð eða iðnað. En tvær stúlkur
höfðu valið það góða hlutskiptið, að
giftast, og fara vonandi margar á eftir.
Því hér í skólanum er urmull af laglegum og myndarlegum stúlkum, eins
og þér getið sjálfur séð, og allir þeir
vita, sem daglega sjá þær hér á ferli í
bænum, iðandi af æsku og allra
manna glaðastar. Þó eru piltarnir
mun fleiri, og ég er illa svikinn, ef
ekki eru meðal þeirra mörg ágæt
mannsefni, sem vonandi komast að
góðum störfum.
Morgunblaðið, 30. apríl 1935

Fremur skemmtistaður en skóli
Fyrrverandi nemandi, Kjartan Gíslason frá Mosfelli, flutti eftirfarandi kvæði á þrítugsafmæli skólans:
Flestum okkar þótti skemmtilegt í skóla,
skildan margir við hann þakklátir í anda.
Námið var þó ekki númer eitt á stundum,
ný og gömul rök þess í „protokollum“ standa.

Menn kaupa og selja alla daga verðbréf, víxla,
vörur, hús og jarðir, þess skal einnig minnast,
að til er líka hjá oss sannfæringarsala,
en sjaldan mun þó neitt um hana í bókum finnast.

Við litum fremur á þetta sem skemmtistað en skóla,
að skrópa var sú freisting sem engan lét í friði.
En gegnum þennan misskilning mann dreymdi
um stóra stöðu,
stefndum við því jafnan að einu vissu miði.

Og það má segja að lífið allt sé eintóm verslun,
og ævilangt sé keppt og deilt um tap og gróða.
Engum fær því dulist að það er þjóðarauður
að þessi skóli okkar veiti menntun góða.

Við kvöddum þennan skóla með skírteinið í höndum,
nú skyldu draumar rætast að hreppa stöðu feita.
Margir fengu stöður, misjafnlega góðar,
þó munu ennþá nokkrir dæmdir til að leita.

Bræður – rifjum nú upp gamla og góða siði,
glösum lyftum, skálum, húrrum, upp nú stöndum.
Skólinn okkar megi verða á sínu sviði
síðar meir hinn fyrsti skóli á Norðurlöndum.

1935
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Útlitið ekki gott
vegna kreppunnar
V

eturinn 1936 tóku nemendur
Verzlunarskólans viðtal við Hallgrím Benediktsson formann
Verslunarráðs og var tilgangurinn að
fá hann til að segja eitthvað um framtíðarhorfur Verzlunarskólanema og
ungra verslunarmanna á þeim
krepputímum sem íslenskt þjóðfélag
átti við að glíma.
Í viðtalinu rekur Hallgrímur
hvernig innflutningur og útflutningur hefur dregist saman frá árinu 1929 og
hversu mikið
gengi krónunnar
hefur lækkað.
Árið 1929 var
gullgildi íslenskrar krónu 81,78
en var árið 1935
komið niður í
48,75 að meðaltali. „Með öðrum
orðum, raun-

verulegur útflutningur miðaður við
gull, hefur síðan 1929 lækkað um
64% en innflutningurinn um 68%,“
segir Hallgrímur. Síðar bætir hann við:
„Þessar tölur, sem hér hefur verið vísað til, tala sínu máli um hag verslunarinnar. Hann er óneitanlega harla
þröngur og þegar þess er gætt að tala
verslana hefur
aukist allverulega
á þessum árum
þá er ljóst að atvinnurekstur
kaupmanna er
sem stendur
mjög erfiður. ...
Eins og stendur
er engin von til
þess að innflutnings- og gjaldeyrishöftunum verði
létt af og innflutningurinn
verður, eftir því
sem frekast er
unnt, miðaður
við útflutninginn.

... Því miður virðast ekki möguleikar á
að hægt sé að auka útflutninginn verulega á næstunni. Markaðurinn fyrir
aðalframleiðsluvöru okkar, saltfiskinn,
hefur mjög dregist saman og ólíklegt
er að hægt sé að vega upp á móti
þeirri rýrnun á næstunni. Horfur
verslunarinnar eru því ekki góðar.“
Nokkru síðar ítrekar hann hve
slæmar framtíðarhorfur verslunarmanna séu og bætir við: „Ástandið er
þannig nú að innflutningshöftin hafa
dregið svo mjög saman rekstur ýmsra
atvinnufyrirtækja á sviði verslunar og
viðskipta að þessi fyrirtæki hafa haft
ástæðu til að fækka starfsfólki stórlega.“ Þrátt fyrir þessa myrku sýn á
framtíðina hvetur Hallgrímur Verzlunarskólanema til að horfa fram á við:
„Reynið að gegna hverju starfi sem er
með fullri trúmennsku og samviskusemi. Það er ekki hollt að vera of bjartsýnn í velgengninni, en hitt er þó ennþá skaðlegra að vera of svartsýnn þegar móti blæs. ... Munið ætíð að vinnan
er ekki böl heldur þvert á móti mesta
hamingja sem hlotnast getur.“ 0

Hvað er
vörufræði?
Í fyrstu var verkefni vörufræðinnar
eingöngu hráefnin en nú á dögum fæst
hún eins og kunnugt er við allt og
snertir eiginlega allar vörur. Þó eru
matvörurnar samt sem áður hennar
aðal viðfangsefni og er henni þar skipt
niður í ýmsa kafla eftir því hvaða tegundir fróðleiks það eru sem um ræðir
í það og það skiptið. Vörufræðin segir
því til um uppruna varanna, framleiðslustaði, framleiðsluhætti, útlit,
samsetningu, notkunargildi og gæði
þeirra.
Á þessu má því sjá að vörufræðin er
undirstaðan undir hinni praktísku
þekkingu kaupmannsins á vörunum,
þar sem hún er í nánu sambandi við
svo fjöldamargt sem sérhver kaupmað-

Hinn 1. febrúar 1935 kom til framkvæmda, sem kunnugt er, áfengislöggjöf sem leyfði aukinn innflutning og
sölu áfengis, þ.e.a.s. að innflutningsbann á sterkum drykkjum var afnumið. Menn höfðu mjög deilt um hvort
þessi ráðstöfun mundi hafa í för með
sér aukinn drykkjuskap og aukið böl
eða ekki. Nú hefur þegar fengist
nokkur reynsla í þessum ágreiningsatriðum og hún styður skoðun þeirra
sem álitu að hún mundi af sér leiða
aukið böl. Skal bent á nokkuð fullyrðingu þessari til stuðnings, t.d. umsögn
dr. Helga Tómassonar um að geðveiki
hafi aukist af völdum áfengis.

Erlent slangur í
íslensku verslunarmáli

Verzlunarskólablaðið, 1936

Verzlunarskólablaðið, 1937

1936
verðið sé í því efni sem öðru þýðingarmikið atriði, verður ekki fram hjá því
gengið að mönnum er ekki sama um
hvaða hendur það eru sem fást við að
útbúa og vinna þær vörur sem tilvera
hvers einasta manns byggist á. Mönnum getur heldur ekki verið sama um
það hvaða aðferðir eru notaðar við
framleiðslu þeirra.
Jón Þ. Árnason
Verzlunarskólablaðið, 1936

1936

Vorið 1935 var innflutningsbann á
áfengum drykkjum afnumið. Tæpu
ári síðar var Bindindisfélag Verzlunarskólans stofnað. Í kjölfarið ákváðu
nemendur skólans að gera 1. febrúar
ár hvert að sérstökum bindindisdegi í
skólanum. Í ályktun félagsins segir:
„Þessi dagur skal vera helgaður bindindisstarfsemi í skólum. Sjáandi menn
nota dag þennan til þess að kenna
æskulýð þessa lands að þekkja einn
sinn hættulegasta óvin, Bakkus,
kenna æskunni að forðast hann, hata
og fyrirlíta.“ Hátíðahöldin fóru þannig
fram að gefið var frí frá kennslu einn
til tvo tíma yfir daginn og haldnar
ræður um skaðsemi áfengis. Árið
1937 voru félagsmenn í Bindindisfélaginu um 100 talsins. 0

Áfengi veldur
geðveiki

ur stöðu sinnar vegna er skyldugur
að vita um það er hann hefur að
bjóða almenningi upp á. Kaupmanninum er það því alveg bráðnauðsynlegt að þekkja þá staði og þær þjóðir
sem þá byggja til að geta valið um frá
hvaða stað hann pantar þær vörur sem
hann á að sjá landi sínu fyrir. Þó að

opgör = reikningsskil
lager = birgðir
debitor = skuldunautur
betræk = veggfóður
cement = steinlím
cigar = vindill
cigaretta = vindlingur
dúsin = tylft
„export“ = kaffibætir
kalkerpappír = litarpappír
contant = staðgreitt
prufa = sýnishorn
prókúristi = fulltrúi

Bindindisfélag
Verzlunarskólans

1937

✔ Mæðiveiki herjar á sauðfé landsmanna
✔ Franska rannsóknaskipið Pourquoi Pas?
ferst við Mýrar. 38 farast

✔ Þjóðviljinn, málgagn Kommúnistaflokks
Íslands, hefur göngu sína

✔ Þjóðverjar hernema Rínarlönd
✔ Jesse Owens frá Bandaríkjunum er stjarna
Ólympíuleikanna í Berlín. Hitler neitar að
taka í hönd blökkumannsins
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Vinsælasti hringjari skólans
Guðmundur Jónsson óperusöngvari

G

uðmundur Jónsson óperusöngvari útskrifaðist úr 4. bekk
Verzlunarskólans vorið 1937.
Tólf árum síðar tóku nemendur skólans hann tali og spurðu hvort söngferillinn hefði byrjaði á Verzlóárunum: „Nei, guði sé lof,“ svaraði Guðmundur, „sennilega hefði mér verið
hent út umsvifalaust í þá daga hefði
ég farið að taka lagið þar upp úr
þurru. Ef ég man rétt hef ég einmitt
verið í mútum á Verzlunarskólaárum
mínum og getur hver sagt sér sjálfur
að það hefði orðið ófagurt baul hefði
ég reynt að syngja þá! Ég var ennþá
16 ára gamall þegar ég útskrifaðist úr
Verzló og byrjaði ekki að syngja fyrir
alvöru (það er að segja: peninga!) fyrr
en ég var 21 árs.“
Þrátt fyrir að Guðmundur hafi látið
sönginn bíða á meðan hann var í skólanum lét hann töluvert að sér kveða í

félagslífinu: „Að vísu kæri ég mig ekki
um að nefna að ég var formaður Málfundafélagsins og ritstjóri Verzlunarskólablaðsins því að það yrði af mörgum talið sjálfshól,“ segir Guðmundur
en bætir við: „Hitt þori ég að fullyrða
að vinsælli hringjari hefur aldrei í skólanum verið. Ég var hringjari í þrjá
mánuði, hringdi alltaf of seint inn og
heldur snemma út. Þið hefðuð átt að
sjá vin minn, bókarann, þegar hann
stóð á tröppunum dag eftir dag með
klukkuna í hendinni, þegar ég var að
koma fyrir hornið á Skálholtsstígnum
10–15 mínútum of seinn á morgnana.
Enda setti skólastjóri mig af embætti
um áramótin!“
Við annað tækifæri rifjaði Guðmundur upp andrúmsloftið í skólanum á sínum námsárum og sagði þá
meðal annars: „Prakkarar voru engir í
mínum bekk, það ég vissi til. Hins

Guðmundur Jónsson óperusöngvari brautskráðist
frá Verzlunarskólanum árið 1937.

vegar gátu alltaf skeð smá slys sem
enginn gat gert neitt við. Þegar ég var í

undirbúningsdeild vorum við til húsa
þarna í kjallaranum á Grundarstígnum. Eitt sinn að loknum frímínútum
vildi svo illa til að þegar dönskukennarinn ætlaði að ganga í stofuna stóðu
nokkrir skólapiltar af hreinni tilviljun
við dyrnar og hölluðu sumir hverjir
sér á hurðina með þeirri afleiðingu að
kennarinn gat ekki opnað. Þegar þeir
svo urðu þess varir að kennarinn var
þar utan dyra fóru þeir vitanlega eins
og skot í sætin sín. En þá datt kennaranum ekki í hug að reyna að opna
dyrnar upp á venjulegan máta, heldur
var hann farinn að berja og sparka í
hurðina. Nemendur urðu svo hissa að
þeir gátu sig hvergi hrært til að aðstoða kennarann við „opnunina“, svo
að hann hélt áfram þar til vinstri löppin á honum kom alein og yfirgefin í
gegnum krossviðarplötuna á hurðinni.“ 0

Viljinn ýmist
prentaður
eða fjölritaður
Árið 1934 hafði verið ákveðið á aðalfundi Málfundafélagsins að láta fjölrita
skólablaðið Viljann og dreifa honum
til nemenda gegn gjaldi. Árið 1936
var farið að prenta Viljann. Næstu árin
þar á eftir var blaðið prentað og fjölritað á víxl, allt eftir því hvað var hagstæðast hverju sinni. Árið 1966 segir
til dæmis að horfið hafi verið frá því
að prenta Viljann þegar framfarir urðu
í fjölritunartækni. 0

Verzlunarskólinn fær
lítinn ríkisstuðning
Nemendur lesa dönsk tímarit. Aftast í stofunni situr Vilhjálmur skólastjóri og fylgist með að allt fari vel fram.

Lesstofa nemenda opnuð
Lesstofa nemenda var opnuð í fyrsta
sinn í skólahúsinu 16. febrúar 1937
klukkan átta um kvöldið. Lá þar
frammi til lestrar mikið af innlendum
og erlendum blöðum, tímaritum og
bókum. Nemendur virðast hafa mjög

mikinn áhuga á þessari nýbreytni í félagslífi skólans. Þrátt fyrir að slæmt
veður og taflkeppnin við Gagnfræðaskólann í Reykjavík hafi dregið úr aðsókninni sóttu lesstofuna 52 nemendur þetta fyrsta kvöld sem hún var op-

in. Fljótlega var farið að kalla lesstofuna bókasafn enda lágu þar frammi
bækur og tímarit sem nemendur
höfðu keypt úr bókakaupasjóði. Virðist sem nemendur hafi alfarið séð um
rekstur bókasafnsins. 0

Skólanum lokað vegna inflúensufaraldurs
Í mars árið 1937 var Verzlunarskólanum lokað vegna inflúensufaraldurs og
var í því sambandi talað um veikindafrí. Ekki hefur þótt forsvaranlegt að
halda uppi kennslu fyrir þá fáu nemendur sem voru uppistandandi. Þá
vildu menn hindra frekari útbreiðslu
sjúkdómsins með því að loka skólan-

um og draga þannig úr samskiptum
sýktra og ósýktra.
Sunnudaginn 21. mars hafði skólanefnd ákveðið að hefja kennslu á ný
og af því tilefni var eftirfarandi tilkynning birt í Morgunblaðinu: „Verzlunarskólinn byrjar kennslu á mánudagsmorgun. Skólastjórinn biður þess

1936

getið, að nemendur, sem ekki hafi náð
sér eftir inflúensuna, þurfi ekki að
koma, ef þeir eða heimilisfólk þeirra
telji þá ekki fullhrausta. En nauðsynlegt er að allir frískir nemendur komi,
m.a. vegna undirbúnings undir upplestrarfrí efstu bekkja og kennslu eftir
páska.“ 0

1937

Þrátt fyrir það, að Verzlunarskólinn
er nú stærri en nokkru sinni áður,
hefir ríkisstyrkurinn til skólans verið
lækkaður. Skólinn hafði síðastliðinn
vetur 320 nemendur, en aðeins
5000 kr. ríkisstyrk. Samvinnuskólinn hafði sama ríkisstyrk með
50–60 nemendur, Kvennaskólinn
fékk 31 þús. kr. styrk með 100–125
nemendur, og Menntaskólinn [fær]
hjá ríkinu 133 þús. kr. með svipaða
nemendatölu og Verzlunarskólinn.
Morgunblaðið, 16. júní 1936.

Góð kjör
Kaupmaðurinn (við verslunarnemann):
„Fyrsta árið færðu engin laun,
en næsta ár hækka þau um
helming.“
Verzlunarskólablaðið, 1938
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4. bekkur tekur til starfa
Þrír bekkir og undirbúningsdeild voru
í Verzlunarskólanum við upphaf fjórða
áratugarins og hélst svo fyrstu ár hans.
Skólanefnd ræddi á fundi 5. október
1935 um að breyta skólanum í fjögurra
ára skóla sem hann var raunar orðinn
ef undirbúningsdeildin er meðtalin.
Breytingin virðist hafa átt að felast í því
einu að leggja undirbúningsdeildina
niður og bæta við fjórða bekk. Ákveðið
var að taka þetta atriði til rækilegrar
íhugunar fyrir næsta skólaár.
Af skólaskýrslu fyrir árin
1934–1938 mætti ráða að þessi breyting hafi verið gerð haustið 1935 og
mun við þetta stuðst í bókinni Verzlunarskóli Íslands fimmtíu ára en í gjörðabók skólanefndar 5. september 1935
er getið þriggja bekkja, 1.–3. bekkjar,

og undirbúningsdeildar sem starfa
muni í skólanum næsta vetur. Fjórða
bekkjar getur þar fyrst 1. apríl 1938 en
taka ber fram að það er fyrsta fundargerðin frá skólaárinu 1937–1938.
Ástæða er því til að ætla að þessi
skipulagsbreyting hafi verið gerð
haustið 1937.
Af bókun frá 2. janúar 1939 er ljóst
að fjórði bekkur hefur verið viðbót við
skólann. Undirbúningsdeild starfaði
áfram eftir tilkomu hans í nokkur ár og
var vel sótt. Hún virðist hafa verið lögð
niður vorið 1944 eða þá um haustið.
Þessu til stuðnings skal bent á samþykkt skólanefndar 29. mars það ár en
með henni var skólastjóra heimilað að
starfrækja deildina næsta skólaár en
ekki lengur. 0

1937
✔ Rafmagni frá Sogsvirkjun hleypt á
rafmagnskerfi Reykjavíkur

✔ Sundhöllin í Reykjavík vígð
✔ Fyrsta óperusýning á Íslandi, Systirin frá
Prag

Skólapiltur deyr

Vorið 1937 gáfu nýútskrifaðir verslunarprófsnemendur skólanum islenskan silkifána. Hér má sjá Vilhjálm
skólastjóra og tvo nemendur með fánann árið 1940.

Merki og fáni
Verzlunarskólans
Skólafána Verzlunarskólans getur fyrst
vorið 1937 en þá gáfu nýútskrifaðir
verslunarprófsmenn skólanum íslenskan silkifána með ísaumuðu merki
skólans. Merki þetta hafði þá tiltölulega nýverið verið tekið í notkun. Það
hefur frá upphafi verið stafur sem
slöngur vefja sig utan um. Stafur þessi
er í goðafræði kenndur við gríska guð-

inn Hermes eða hina rómversku hliðstæðu hans, Merkúr. Þessir guðir voru
verndarar allra ferðamanna og þá ekki
síst kaupmanna sem munu hafa ferðast meira á öldunum fyrir Krists burð
en flestar stéttir aðrar. Stafurinn mun
upphaflega hafa verið hirðisstafur en
slöngur voru ætíð tákn frjósemi að
fornu. 0

Nám í upplýsingatækni
Veturinn 1936–1937 kenndi Vilhjálmur skólastjóri nemendum í efsta bekk
nýja kennslugrein sem hann kallaði
bókfræði. „Bókfræðin á ekkert skylt
við bókmenntasögu eins og hún er
kennd hér í skólum, heldur veitir hún
mönnum hagnýta fræðslu um það

hvernig eigi að finna bækur og hvernig eigi að finna það í bókum sem
menn vantar og hvernig þær verði
best lesnar, hvort sem er til gagns eða
gamans.“ Bókfræðin var með öðrum
orðum eins konar upplýsingatækni
síns tíma.

Fyrsti fjölritarinn
Sumarið 1940 festi skólanefnd Verzlunarskólans kaup á fjölritara handa
skólanum.
Hafði fjölritarinn verið til sýnis á

kennarastofu skólans um tíma áður
en kaupin fóru fram og þótti mikið
undratæki. Tækið kostaði 990 krónur sem þótti nokkuð hátt verð.

1937

Í Verzlunarskólablaðinu árið 1938 má
lesa eftirfarandi tilkynningu: „Kristján
Tímótheusson hefur legið veikur frá
því í byrjun nóvembermánaðar síðastliðinn. Fékk hann allþráláta brjósthimnubólgu en er nú á batavegi. Það
var mikill hnekkir fyrir félagslífið í
skólanum að Kristján skyldi veikjast,
því eins og allir vita þá hvílir allt félagslífið á fárra manna höndum, en
það er óhætt að segja að Kristján var
meðal hinna ötulustu í félagslífinu
seinustu árin.“
Kristjáni hrakaði aftur og lést hann
stuttu síðar. Hann skildi eftir sig stórt
skarð í góðum vinahópi. Kristján
hafði verið mjög áberandi í félagslífi
skólans og stofnaði bindindisfélag
skólans árið 1936 en eftir fráfall Kristjáns lagðist starfsemi þess niður um
tíma. „Einhver ólukka virðist hvíla yfir félaginu,“ var skrifað í Verzlunarskólablaðið árið 1942. „Fyrsti formaður þess, Kristján Tímótheusson, lést á
sínum tíma og um áramótin
1941–1942 lést þáverandi formaður
félagsins, Guðmundur Einarsson.“ 0

Fjör í
frímínútum
Í frímínútum hópast nemendur oft
fyrir framan vélritunarstofuna, en þar
stendur píanóið, og láta söng og
hljóðfæraslátt bergmálast um allan
skólann. Hinn vinsæli píanóleikari,
Árni Ingimundarson í 3. B sér um
músíkina.
Verzlunarskólablaðið, 1940

1938

✔ Borgarastyrjöld geisar á Spáni. Fjöldi
útlendinga berst með lýðveldissinnum
gegn her Francos

✔ Miklar hreinsanir í Rauða hernum. Stalín
lætur drepa fjölda manna

✔ Hitler blæs til sóknar gegn úrkynjaðri list í
Þýskalandi, list sem til var áður en
nasistar tóku völdin

Slæmar árstekjur
Bókarinn:

„Ég treysti því að þér
neitið mér ekki, ég
get ekki lifað án
dóttur yðar.“
Forstjórinn: „Því get ég trúað,
með þeim árstekjum,
sem þér hafið.“
Verzlunarskólablaðið, 1938
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Fullveldishátíð Verzlunarskólans
F

yrsta fullveldishátíðin á vegum
skólans var haldin 1. desember
árið 1938 og er hátíðarhöldunum lýst svo í Verzlunarskólablaðinu
vorið eftir:
„1. desember var haldinn hátíðlegur með fundi, sem hófst í skólanum
kl. 10.30 f.h. Fyrst flutti skólastjóri
Vilhjálmur Þ. Gíslason stutt ávarp, en
á eftir honum töluðu þeir: Bjarni
Björnsson og Sigurður P. Björnsson,
en að því loknu var fundinum slitið
og nemendur látnir fylkja sér í langa
röð fyrir utan skólann og var síðan
gengið með fána skólans í fararbroddi
að kirkjugarðinum og staðnæmst við
leiði Jóns Sigurðssonar og flutti

Gunnar Friðriksson þar minni forsetans.
Var þá haldið niður í bæinn og
staðnæmst fyrir framan stjórnarráðið
og hrópað nífalt Verzlunarskóla-húrra
fyrir Jóni Sigurðssyni og Friðrik VIII.
Síðan var haldið upp Hverfisgötu og
staðnæmst fyrir framan hús frú Þóru
Magnússon og hrópað Verzlunarskóla-húrra fyrir Jóni heitnum
Magnússyni ráðherra. Að þessu
loknu var haldið upp í skóla og
fylkingin leyst þar upp með þriðja
húrrahrópinu. – Um 150 nemendur
munu hafa tekið þátt í göngunni.“
Næsta ár flutti einn nemenda ræðu
um miðnætti á dansleik nemenda 4.

bekkjar og minntist fullveldisins. Hátíðin var með svipuðu formi fram á
sjöunda áratuginn, nemendur
skemmtu sér við dans en
ræða fyrir minni Íslands var flutt eigi
síðar en um
mið-

nætti. Dr. Jón Gíslason flutti slíka
ræðu á fullveldishátíð árið 1961 svo
að dæmi sé nefnt. Um 1970 virðist
hafa verið hætt að flytja ræðu fyrir
minni Íslands á samkomum þessum sem urðu þá eins og
hver annar dansleikur. Nafnið fullveldishátíð var þó
notað fram undir
1980 en þá var hætt að
halda dansleik 30. nóvember nema sérstaklega stæði
á, algengast var að síðasti
dansleikur fyrir jólapróf færi
fram nokkrum dögum áður en þau
hófust. 0

Nemendasamband stofnað

S

tofnfundur Nemendasambands
Verzlunarskóla Íslands var
haldinn í Varðarhúsinu 13. desember 1938 en stofnunina má rekja
til fundar í Málfundafélaginu á skólaárinu 1937–1938. Þar var kosin
nefnd sem vinna skyldi að stofnun
slíks sambands. Hún fékk nokkra útskrifaða menn til liðs við sig og þar
með var undirbúningsnefndin komin
á laggirnar. Formaður hennar var
Adolf Björnsson. Undirbúningsnefndin lagði frumvarp til laga fyrir
sambandið fram á stofnfundi og var
samþykkt að frumvarpið skyldi gilda
sem bráðabirgðalög þar til framhaldsstofnfundur yrði haldinn.
Stjórnarkjöri var einnig frestað en
kosin nefnd sem vinna skyldi að
söfnun félagsmanna.
Góðar undirtektir útskrifaðra
nemenda
Framhaldsstofnfundurinn var síðan
haldinn 26. janúar 1939 og voru
fundarmenn um 100 talsins. Upplýst
var að um 300 manns hefðu gengið í
sambandið. Fundurinn samþykkti lög
fyrir sambandið. Þar er getið markmiðs samtakanna sem var að efla gengi
Verzlunarskóla Íslands og að sameina
eldri og yngri nemendur hans um vel-

ferðarmál skólans og verslunarstéttarinnar. Þessu markmiði ætlaði Nemendasambandið að ná með því að vera
á verði um að skólinn yrði ætíð starfræktur sem sérskóli verslunarstéttarinnar, höfð yrði forganga um að meðlimir Nemendasambandsins kæmu
saman að minnsta kosti árlega og að
Nemendasambandið gæfi út rit þar
sem málefni sambandsins og Verzlunarskólans yrðu rædd. Sambandsstjórn
var kosin á framhaldsstofnfundi, Konráð Gíslason, forseti, og meðstjórnendur þeir Guðjón Einarsson, Guðbjarni
Guðmundsson, Adolf Björnsson og
Haraldur O. Leonhards.
Öflugt starf fyrstu árin
Þeir Konráð Gíslason og Hróbjartur
Bjarnason gera upp starfsemina fyrsta
áratuginn í Frjálsri verzlun árið 1948.
Þar kemur fram að sambandið hafði
tekið allmikinn þátt í fjársöfnun vegna
nýrrar skólabyggingar, fyrsta mót
Nemendasambandsins var haldið að
Hótel Borg 30. apríl 1940 og síðan
árlega. Með þessum mótum hugðist
sambandið reyna að halda við fyrri
kynnum nemenda og minna þá á
skyldur þeirra við skólann. Mót þessi
voru vel sótt, einkum af afmælisárgöngum, til dæmis nemendum sem

Sveigjanlegur
námstími

höfðu útskrifast fyrir 10, 20 eða 30 árum. Færðu þeir skólanum árnaðaróskir við þetta tækifæri og oft góðar gjafir.
Auk þessa gekkst sambandið á þessum
fyrstu starfsárum fyrir kynningarkvöldum en þær skemmtanir voru
minni í broti en mótin.
Minna varð úr útgáfustarfi en fyrirhugað var í upphafi. Þó gaf sambandið
út ritið Merkúr 1939. Ritnefnd skipuðu þeir Árni Óla, Hjálmar Blöndal og
Óskar A. Gíslason. Sambandið fékk
rými í Frjálsri verzlun árið 1945 og aftur 1948. Þar voru fyrra árið birtar
greinar í tilefni af 40 ára afmæli Verzlunarskólans og í tilefni af 10 ára afmæli Nemendasambandsins síðara árið. Á þeim árum var unnið að gerð
spjaldskrár yfir alla þá nemendur sem
lokið höfðu verslunarprófi og einnig
að stofnun aðildarfélaga úti um land.
Látið er vel af árangrinum við spjaldskrárgerðina og tekið fram að ætlunin
sé að gefa út nemendatal þegar þeirri
vinnu verði lokið. Ætla má að nemendatal það, sem birtist í Afmælisriti
skólans 1955, hafi verið afrakstur
þessarar vinnu. Einungis ein félagsdeild hafði verið stofnuð utan Reykjavíkur árið 1948. Var sú á Akranesi.
Um starfsemi hennar eftir þetta er fátt
vitað. 0

Á fjórða áratugnum gátu nemendur sem héldu eðlilegum námshraða verið allt að sjö ár í Verzlunarskólanum. Þessir nemendur hófu
þá nám í undirbúningsdeild og
voru þar í eitt ár, stunduðu svo
nám í fjögur ár við „aðalskólann“
og að því loknu gátu þeir stundað
áframhaldandi nám í framhaldsdeild skólans í tvö ár og lært þar
bæði tungumál og viðskiptagreinar.
Nemendur gátu einnig valið að
vera aðeins eitt ár í framhaldsdeild
eða hætt námi að loknu burtfararprófi úr „aðalskólanum“. Ekki
þurftu heldur allir á undirbúningsdeildinni að halda og flestir byrjuðu námið í 1. bekk skólans og
enn aðrir fengu að sleppa fyrstu
bekkjunum og settust strax í 2.
eða 3. bekk.
Þeir nemendur sem voru styst í
skólanum fengu fyrri menntun sína
metna upp í 3. bekk og stunduðu
því aðeins nám við skólann í tvö ár
eða þar til þeir tóku burtfararpróf
úr 4. bekk. 0

Erfiðleikar við innheimtu skólagjalda
Skólagjöld í Verzlunarskólanum héldust óbreytt allan fjórða áratuginn.
Nemendur dagskólans borguðu 200
krónur fyrir skólaárið en nemendur í
kvöldskólanum (undirbúningsdeild)
greiddu 105 krónur á ári. Fyrir margar
fjölskyldur var þetta nokkuð há upphæð og eftir því sem kreppan lagðist
þyngra yfir samfélagið þegar leið á áratuginn áttu sífellt fleiri í vandræðum
með að borga skólagjaldið.
Ýmsar leiðir reyndar
Haustið 1932 samþykkti skólanefnd
reglugerð þess efnis að enginn fengi

að hefja nám við skólann að hausti
nema hafa greitt helming skólagjaldsins og enginn fengi að halda
áfram námi eftir áramót nema hafa
greitt gjaldið að fullu fyrir 6. janúar
ár hvert. Þessi reglugerð virðist
aldrei hafa komist í framkvæmd.
Mikill fjöldi nemenda var ófáanlegur
til að borga gjöldin að hausti og svo
fór að lokum að skólastjóri og skólanefnd urðu að gefa eftir. Ár eftir ár
ræddi skólaráðið á fundum sínum
um það hversu erfiðlega gengi að
innheimta skólagjöld. Í apríl 1933
var brugðið á það ráð að senda öll-

1938

um nemendum, sem ekki höfðu
greitt skólagjaldið að fullu, bréf þess
efnis að þeir fengju ekki að gangast
undir próf að vori nema þeir greiddu
gjaldið.
Beiðni um endurgreiðslu
Sama vandamálið kom upp á hverju
ári. Alltaf voru einhverjir sem ekki
greiddu skólagjaldið á tilsettum tíma.
Þá bættust við beiðnir um endurgreiðslu eða niðurfellingu á skólagjöldum vegna nemenda sem höfðu
átt við langvarandi veikindi að stríða
eða höfðu fallið frá í blóma lífsins.

Hinn 1. apríl 1938 tók skólanefnd til
að mynda tvær slíkar umsóknir til
umfjöllunar: „Eftirfarandi beiðnir um
endurgreiðslu á skólagjaldi komu
fram: Frá Guðrúnu Jóhannsdóttur,
hafði hún greitt fyrir allan skólatímann, en orðið að hætta námi sökum
veikinda eftir 6–8 vikur, samþykkt að
endurgreiða henni kr. 100, ennfremur
kom beiðni frá aðstandendum
Kristjáns Tímótheussonar um endurgreiðslu af sömu ástæðum, en þar sem
hann hafði aðeins greitt helming
skólagjaldsins, var samþykkt að um
endurgreiðslu væri ekki að ræða.“ 0

1939
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Skemmtiferð
í skíðaskála
Skemmtiferð var farin í haust upp að
skíðaskála Skíðafélags Reykjavíkur.
Þátttakendur voru um 80. Lagt var af
stað klukkan 1 e.h. og farið í 4 bílum
upp að skálanum. Síðan var gengið á
nokkur fjöll í nágrenninu en þoka var
og útsýni þess vegna ekki gott, síðan
var snúið aftur niður að skálanum og
drukku þá allir kaffi í sameiningu.

Haldnar voru nokkrar ræður og var
ríkjandi mjög mikil kæti meðal nemenda.
Að þessu loknu var stiginn dans til
klukkan ellefu og spilaði Jóhann Möller, nemandi í skólanum, á harmoniku.
Flestir munu hafa skemmt sér mjög
vel.
Verzlunarskólablaðið,1939

Skólaselsmálið
Angi af þeirri heilsuvakningu sem
gætti í Verzlunarskólanum á fjórða
áratugnum var hugmynd um byggingu skólasels. Markmiðið með byggingu þess var að nemendur gætu
dvalið í heilnæmu útilofti yfir helgar,
farið í gönguferðir og eflt félagsandann með ýmsum hætti. Mikið var
rætt og ritað um skólaselið á árunum
1936 til 1943. Menn virðast hafa verið sammála um að það mætti ekki
vera of langt frá bænum, að skilyrði
til að stunda vetraríþróttir væru góð
og að gott væri að geta hagnýtt hverahita til upphitunar. Sá staður sem
nemendur höfðu augastað á virðist
því hafa verið í Hveradölum eða í
Hamragili. Selið átti að vera nægilega
stórt til þess að geta hýst eina bekkj-

ardeild með þrjátíu nemendum yfir
nótt og var hugmyndin sú að bekkjardeildir gætu dvalist þar á víxl frá
því að skóla lauk á laugardegi og
fram á sunnudagskvöld.
Árið 1938 var stofnaður byggingarsjóður fyrir skólaselið en hann var
lagður niður fimm árum síðar þar
sem hann þótti vega um of að hagsmunum annars byggingarsjóðs sem
stofnaður hafði verið til þess að koma
upp samkomuhúsi við skólann. Þótti
ómögulegt að láta þessa tvo sjóði
keppa um fjárframlög nemenda og
kom fólk sér saman um að gera samkomuhúsið að forgangsverkefni. Í
samkomuhúsinu átti að vera aðstaða
til fundahalda, skemmtana og íþróttaiðkana nemenda. 0

Á fjórða áratugnum fóru nemendur í ófáar skemmtiferðir út fyrir bæinn. Hér má sjá nokkra þeirra kasta
mæðinni og borða nesti eftir góðan göngutúr. Piltarnir tveir til vinstri eru með Verzlunarskólahúfurnar á
höfðinu.

Mikilvægi
útivistar
Á

fjórða áratugnum átti sér stað
eins konar heilsuvakning meðal
Verzlunarskólanema. Mikið var
skrifað um mikilvægi líkamsrækar og
útivistar. Þá voru farnar ófáar
skemmtiferðir út fyrir bæinn þar sem
nemendur létu reyna á líkamlega
hreysti sína. Þessi heilsuvakning endurspeglast meðal annars í grein eftir
Guðmund Ófeigsson sem birtist í
Verzlunarskólablaðinu árið 1936. Þar
segir meðal annars:
„Vér Verzlunarskólanemendur höfum gert oss mjög mikið far um að vera
sem mest undir beru lofti, bæði með
því að fara í gönguferðir, langar og
stuttar, og einnig með því að fara í
skíða- og skautaferðir. Þessar ferðir hafa

Hér má sjá teikningu af fyrirhuguðu skólaseli frá árinu 1937.

yfirleitt haft mikið gildi fyrir nemendurna og orðið þeim bæði til gagns og
gleði. Alltaf hefir viðkvæðið verið hið
sama eftir hverja ferð: Þetta er það
skemmtilegasta sem hægt er að hugsa
sér. Ó hvað það var gaman o.s.frv. ... sá
tími sem til íþróttaiðkana fer er nokkurs konar innlegg á reikning heilsunnar
og það innlegg er aldrei of mikið því að
oft þarf að taka út. Það ætti öllum að
vera ofur skiljanlegt að námsmaður
sem situr yfir bókum sínum að minnsta
kosti 10–12 tíma á dag, viku eftir viku
og mánuð eftir mánuð, þarf að nota
þær litlu tómstundir sem gefast frá
náminu til þess að vinna á móti hinum
eyðileggjandi áhrifum sem inniveran og
kyrrseturnar hafa á líkama hans.“ 0

Nemendur endurnærðir af háfjallalofti
Með fullkomnu skólaseli væri að
miklu leyti hægt að sigrast á hinum
miður hollu skemmtunum sem nemendur nú sækja af þeirri einföldu
ástæðu að þeir í frístundum sínum
hafa enga aðra staði til þess að hverfa
til. Með góðu skólaseli kæmi nýr og
heilbrigðari blær á allt félagslíf í skólanum. Nemendur myndu kynnast
hver öðrum betur í stað þess ástands
sem nú ríkir að maður þekkir varla
helming af sínum skólasystkinum.
Væri ekki munur að byrja vikuna með
því að vera endurnærður af háfjallalofti og hollri hreyfingu?
Kristinn Halldórsson

1936–1939

Verzlunarskólablaðið, 1938

1938
✔ Sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur í
fyrsta skipti

✔ Sameiningarflokkur alþýðu – Sósíalistaflokkurinn stofnaður

✔ Tímaritið Vikan hefur göngu sína
✔ Walt Disney gerir teiknimynd í fullri lengd
um Mjallhvíti og dvergana sjö

✔ Lazio Biro finnur upp kúlupennann, bírópennann

✔ Útvarpsþáttur Orson Welles í Bandaríkjunum, Innrásin frá Mars, veldur uppnámi
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Kvenhlutverkið er
mótað af samfélaginu
Á

rið 1939 skrifaði Anna Halldórsdóttir nemandi við skólann
grein í Verzlunarskólablaðið um
baráttu kvenna fyrir auknum réttindum. Athygli vekur hversu efnistökin
eru nútímaleg. Í stað þess að ganga út
frá hefðbundinni eðlishyggjuhugmynd
um konur og karla, sem gerir ráð fyrir
að kynin séu í eðli sínu ólík, tekur
Anna mótun umhverfis á hegðun
kynjanna með í reikninginn.

Kjör kvenna mælikvarði á siðferði
Anna hafnar því að konur þurfi að tileinka sér ákveðin karllæg einkenni til
þess að geta sinnt ákveðnum störfum.
Þess í stað fjallar hún um hvernig samfélagið hefur smátt og smátt þvingað
konur til að inna ákveðin störf af
hendi sem síðar hafa verið talin þeim
eðlislæg, og hvernig þessi sérhæfing
kvenna hafi mótast af líkamlegum einkennum sem greina þær frá karlmönnum en eru ekki hluti af „náttúrulegu
eðli“ þeirra. Í þessum efnum virðist
Anna sækja til hugmynda Darwins um
þróun eða öllu heldur mótun lífvera. Í
grein sinni heldur hún því fram að
menntun kvenna og lausn undan líkamlegum þrældómi sé forsenda þess
að konur geti hafið anda sinn upp á
sama plan og karlmenn og þannig öðlast jafnrétti á við þá. „Kjör kvenna eru
mælikvarði siðferðislegra framfara
mannkynsins,“ skrifar hún og bendir á

Anna Halldórsdóttir, nemandi í Verzlunarskólanum, taldi kynjamisrétti orsakast af lágu þroskastigi hjá þeim sem stjórnuðu samfélaginu hverju
sinni.

að staða kvenna hafi ætíð verið best á
þeim tímum sem andlegur þroski
mannsins var hvað mestur. Við skulum gefa Önnu orðið:
Best er að fara sér hægt ...
„Best er að fara sér hægt að tala um
mismun og sérkenni í náttúrunni eins
og þau séu eilíf og óumbreytanleg.
Náttúran er sí og æ að þroskast, einkum þó allar lifandi verur. ... Auk þess
hefir eðli kvenna og kjör þeirra sífelld
áhrif á hvað annað. Kjör þeirra laga sig

eftir eðlisfarinu, og það sætir aftur
áhrifum af þeim. Þess vegna fer eðli
kvenna að miklu leyti eftir því hvað af
þeim er heimtað og hverra réttinda
þær verða aðnjótandi. ...
Þegar vér athugum eðli og kjör
kvenna á ýmsum öldum og ýmsum
stöðum verður fyrir oss næsta frábrugðin vinnuskipting milli karla og
kvenna. Á lægstu þroskastigum sem
kunn eru á engin vinnuskipting sér
stað. Hver einstaklingur bjargar sér af
eigin rammleik eins og best gengur.
Þegar svo þarfirnar aukast og vinnan
fer vaxandi sem inna þarf af hendi til
að viðhalda lífinu þá leggur auðvitað
hinn sterkari óþægilegustu störfin á
hendur þeim sem minnimáttar er; konan verður þannig fyrsti þrællinn. ...
Ný vinnuskipting kemst á þegar
þess er kostur að leggja verstu
stritverkin á herðar herteknum féndum er
þegið hafa grið.
Úr því eru
innanhússtörfin
aðallega ætluð konum. Þær
fá þá sérstakt
starfssvið og því
hafa þær haldið allt til
þessa, en með ýmsum
afbrigðum eftir því hvort
fjölkvæni eða einkvæni átti

sér stað.
Konur eru læknar, prestar,
vísindamenn ...
Loks er nú á tímum konum leyft í
ýmsum löndum að takast á hendur
margskonar störf sem áður þótti ótækt
að aðrir leystu af hendi en karlmenn.
Þær eru nú læknar, málaflutningsmenn, prestar, vísindamenn, verkfræðingar, skrifstofumenn, járnbrautarstjórar o.s.frv. Víða hafa þær öðlast
kosningarétt til sveitanefnda og þinga.
Nú er konum því veitt braut til andlegs þroska og starfsemi sem er gjörólík því er áður var talið einhæft eðlisfari kvenna. En þó heyrast enn raddir
sem efa nauðsyn og nytsemi þessarar
síðustu vinnuskiptingar. ...
Af þessum sögulegu atriðum
er það auðsætt að þegar
stórfelldar hugmyndir
eru uppi, sem
gjörbreyta
mannlífinu,
þá er
þeim
samfara tilhneiging til að
telja karla og konur jafn rétthá. Þegar
andlegi sjóndeildarhringurinn víkkar að mun hverfur
hinn mikli munur sem ella er
gerður á réttarstöðu karla og

Varnarræða verslunarmannsins
O

ft verða menn þess varir að
sumt fólk fer niðrandi orðum
um verslunarstéttina og gildi
hennar fyrir þjóðfélagið. Það lítur á
verslunarmanninn sem nokkurs konar
sníkjudýr sem okrar á mönnum og
eingöngu hugsar um eigin hag. Það vill
halda því fram að hann sé óþarfa milliliður sem hækki vöruverðið og lifi á
eymd þeirri er hann með því skapar
meðal manna. Slíkur hugsunarháttur
má ekki eiga sér stað í nútímaþjóðfélagi enda mun hann að minnsta kosti
hér á landi að mestu leyti stafa frá einokunarverslun Dana.
Hinn sanni verslunarmaður er sem
sagt undirstaða þjóðfélagsins. Hann er
maðurinn sem ekki lætur sér nægja að
sjá hvað þarf að gera, eða hvað væri
hægt að gera, og rita svo ef til vill um
það í blöð og tímarit, nei, heldur er
hann maðurinn sem sér hvað þarf og
hvað hægt er að gera og framkvæmir
það, því að verslunarmaðurinn er maður raunveruleikans en svífur ekki eingöngu á skýjum hugmyndaflugsins og

„Verslunarmaðurinn er maður raunveruleikans,“ segir Gunnar Friðriksson í grein sinni í Verzlunarskólablaðinu. Hér má sjá Hallgrím Benediktsson stórkaupmann í Reykjavík, Áslaugu Zoëga og Ingileif Hallgrímsdóttur á heimili þeirra í Reykjavík árið 1941. Heimilið er að mörgu leyti dæmigert fyrir hina vel stæðu
kaupmannsstétt, alþjóðlegt og íslenskt í senn, eins og sjá má af skrautmununum.

yrkir kvæði og skrifar skáldsögur, heldur dregur hann takmarkalínu milli hugmyndaflugsins og raunveruleikans og

1938

heldur sér að því síðarnefnda.
En þar sem verslunarmaðurinn er nú
svona þýðingarmikill fyrir hverja þjóð,

hvernig stendur þá á því að menn örsjaldan reka augun í minnisvarða af
verslunarmanni, þó það úi og grúi af
minnisvörðum um skáld, listamenn,
þjóðhöfðingja og stjórnmálamenn? Er
ef til vill ekki eins þýðingarmikið að
koma á stofn stórum fyrirtækjum sem
sjá miklum hluta þjóðarinnar fyrir atvinnu og lífsviðurværi eins og að yrkja
kvæði og skrifa skáldsögu, eða stjórna
herfylkjum sem leiða dauða eða eymd
yfir alla þá er verða á vegi þeirra? Þetta
er eitt ranglæti heimsins; þjóðirnar
virðast ekki kunna að meta starf verslunarmannsins. Að vísu eru ekki allir
verslunarmenn starfi sínu vaxnir því
sumir þeirra nota hæfileika sína eingöngu til þess að auðga sjálfa sig án
þess að taka tillit til hvaða áhrif það
kann að hafa á þjóðfélagið. En þó er
það meiri hlutinn sem hugsar fyrst og
fremst um hag lands síns og þjóðar og
ræðst ekki í nein kaup eða sölur nema
sem eru þjóðinni fyrir bestu.
Gunnar Friðriksson

1939

Verzlunarskólablaðið, 1939
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1939
✔ Íslendingar taka þátt í heimssýningunni í
New York

✔ Gunnar Gunnarsson skáld flytur frá
Danmörku til Íslands

✔ Laxárvirkjun framleiðir raforku og
straumi hleypt á til Akureyrar

✔ Seinni heimsstyrjöldin hefst. Þjóðverjar og
✔
✔

Rússar gera griðasáttmála og Þjóðverjar
ráðast inn í Pólland
Her Francos vinnur fullnaðarsigur í
spænsku borgarastyrjöldinni.
Þrúgur reiðinnar eftir bandaríska rithöfundinn John Steinbeck vekja mikla
athygli

Stelpurnar stofna
saumaklúbb
Veturinn 1939–1940 starfræktu stúlkurnar í 4. bekk A saumaklúbb. Höfðu
þær aðsetur sitt í skólahúsinu og komu
saman einu sinni í viku. Er þetta fyrsti
saumaklúbburinn sem getið er um í
gögnum Verzlunarskólans. 0

Skólapiltar úr Verzlunarskólanum gera sér glaðan dag. Myndin er tekin á Austurvelli árið 1940.

Viðskiptamenntun
á háskólastigi

Vangadans
Þegar honum fannst tími til kominn
lagði hann vangann mjúklega upp
að vanga hennar og hún var því
ekkert mótfallin. Þar með var sælan
fullkomin fyrir hann. Hann fann
mjúka, hlýja kinn hennar við kinn
sér og hann andaði að sér angandi
ilmvatnslykt úr hári hennar. En fyrir
hana aftur á móti, mátti lítið bætast
á það hve klunnalega hann dansaði
svo að tærnar á henni segðu ekki
stopp eða skórnir biluðu. Það var
því varla gustuk að láta hana nú
skrapast eins og á sandpappír á hinum egghvössu skeggbroddum hans.
Það getur ekki hafa bitið vel rakblaðið hjá honum í kvöld ef hann
hafði þá nokkuð rakað sig.

T

elja verður líklegt að þróun háskólakennslu hér á landi hafi átt
sinn þátt í stopulu gengi framhaldsdeildar Verzlunarskólans undir
lok fjórða áratugarins og því er
ástæða til að rekja þá þróun hér.

Verzlunarskólablaðið, 1939

Bókakostur
bókasafnsins vex
Á fjórða áratugnum jókst bókakostur
bókasafns skólans jafnt og þétt. Árið
1940 voru til að mynda keyptar bækur fyrir 1200 krónur en það voru umtalsverðir fjármunir. Á árunum
1939–1941 voru bókasafnið og lesstofan opin annan hvern föstudag og
voru vel sótt. Þegar leið á árið 1941
dró hins vegar úr aðsókn að safninu
sem leiddi til þess að opnunartíminn
varð óreglulegur og fór svo að ákveðið var að breyta rekstri þess í ársbyrjun 1942. Lesstofan var lögð niður en
þess í stað gátu nemendur fengið
bækur lánaðar heim til sín. Nokkur
óánægja var með þessa tilhögun og
árið 1944 sóttust nemendur eftir því
að fá lestrarsal til umráða að nýju en
því miður var ekkert laust rými í
skólahúsinu þar sem kennt var í öllum kennslustofum frá morgni til
kvölds. 0

Viðskiptaháskóli stofnaður
Haustið 1938 var auglýst í blöðum
stofnun Viðskiptaháskóla Íslands og
skyldi hann veita fræðslu í þeim greinum sem helst voru taldar koma að notum við almennan atvinnurekstur og
viðskipti. Áhersla yrði lögð á hagnýta
þekkingu, einkum að því er varðaði Ísland og helstu viðskiptalönd þess.
Námstími skyldi vera þrjú ár og inntökuskilyrði stúdentspróf eða önnur
menntun sem skólinn tæki gilda. Auglýsinguna birti Steinþór Sigurðsson
mag. scient. en hann hafði verið ráðinn
skólastjóri.
Tildrög þessarar skólastofnunar voru
þau að Jónas Jónsson frá Hriflu, formaður utanríkismálanefndar, hafði lagt
til í nefndinni að slíkum skóla yrði
komið á fót, einkum til að þjálfa menn
til starfa í utanríkisþjónustu landsins ef
Íslendingar tækju þann málaflokk í sínar hendur. Skólinn tók til starfa haustið
1938 og voru nemendur hans níu. Allir
höfðu þeir lokið stúdentsprófi.
Viðskiptadeild við Háskólann
Heldur andaði köldu frá Háskólanum í
garð Viðskiptaháskólans enda lögðust
bæði háskólaráð og Alexander Jóhannesson rektor gegn stofnun hans. Alex-

1939

ander gaf í skyn að hann mundi beita
sér fyrir því að Viðskiptaháskólinn yrði
sameinaður Háskólanum enda hefði almennur fundur háskólakennara samþykkt 1927 að stofnuð yrði verslunardeild við skólann.
Háskólarektor lét sumarið 1940
kanna möguleika á því að taka upp
kennslu í hag- og viðskiptafræði við
Háskólann og varð niðurstaðan sú að
þetta væri kleift. Háskólarektor ritaði
Hermanni Jónassyni, forsætisráðherra,
bréf 3. september 1940 og lagði til að
tekin yrði upp kennsla í viðskiptafræði
við lagadeild og Viðskiptaháskólinn
innlimaður í hana. Næsta ár skyldi
skera úr um hvort stefna bæri að
kennslu í hagfræði til embættisprófs en
rétt væri að hefja slíka kennslu. Frumvarp um þetta efni var lagt fyrir Alþingi síðari hluta vetrar 1940–1941.
Það var samþykkt, tillagan um sameiningu Viðskiptaháskólans og Háskólans
þó aðeins með eins atkvæðis meirihluta í efri deild. Þar átti Jónas Jónsson
frá Hriflu sæti en hann var mjög andvígur sameiningunni. Hún tók gildi
vorið 1941.
Staða Verzlunarskólanemenda
Málefni Viðskiptaháskólans og upphaf
kennslu í viðskiptafræði bar nokkrum
sinnum á góma í skólanefnd Verzlunarskólans, fyrst 2. júlí 1940. Þá lagði
Ásgeir Ásgeirsson frá Fróðá til að
skólanefnd reyndi að tryggja nemendum, útskrifuðum frá Verzlunarskólanum, inntöku í Viðskiptaháskólann.

Fram kom að Ásgeir hafði rætt þetta
mál við Steinþór skólastjóra og hefði
Steinþór lýst sig fúsan til að kanna
möguleika á þessu. Vilhjálmur Þ.
Gíslason, skólastjóri, upplýsti við umræðuna að upphaflega hefði verið gert
ráð fyrir því að einum til tveimur
nemendum Verzlunarskólans yrði veitt
inntaka í Viðskiptaháskólann ár hvert
en af þessu hefði ekki orðið.
Ári síðar þegar sameining Viðskiptaháskólans og lagadeildar Háskólans
var á dagskrá ræddu þeir Vilhjálmur
skólastjóri og Oddur Guðjónsson,
skólanefndarmaður, við menntamálanefnd Alþingis um möguleika á að
tryggja Verzlunarskólamönnum aðgang að hinni nýju námsbraut. Þessir
menn ræddu einnig við Alexander Jóhannesson, háskólarektor, um möguleika á þessu. Þeir fóru bónleiðir til
búðar enda taldi háskólarektor að
stúdentspróf ætti að vera inntökuskilyrði í laga- og hagfræðideild eins og í
aðrar deildir Háskólans.
Næsta árið bar ekkert til tíðinda á
þessu sviði en málinu var þó haldið
vakandi. Til marks um það skal bent á
grein sem Vilhjálmur skólastjóri ritaði
í Verzlunarskólablaðið en þar telur
hann að bóknámi skólans ætti að geta
lokið með stúdentsprófi. Að dómi
skólastjóra skorti einungis herslumun
á að Verzlunarskólinn veitti kennslu
sem væri sambærileg við menntaskólanám hvað tímalengd snerti. Ekki kom
þó til framkvæmda en sumarið 1942
fór að komast skriður á málið. 0
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Breski herinn leggur
skólahúsið undir sig
B

retar hernámu Ísland hinn 10.
maí 1940. Fyrstu dagana voru
rúmlega 700 breskir hermenn á
landinu en nokkru síðar komu hingað til lands tæplega 4.000 hermenn í
viðbót. Íbúar í Reykjavík voru rúmlega 38.000 og því ljóst að með
komu hersins hafi íbúatalan hækkað
töluvert á stuttum tíma. Bæjarlífið tók
ýmsum breytingum. Hermennirnir
drógu ekki aðeins að sér athygli á
götum úti heldur raskaði vera þeirra
einnig ýmsu í skipulagi bæjarins. Eitt
af því fyrsta sem herinn gerði var að
finna sér húsnæði undir starfsemi
sína og hermennina sjálfa. Það var að
vissu leyti lán í óláni að herinn kom
um það leyti sem skólastarfi vetrarins

Skólagjöld
hækka og lækka
Eftir að síðari heimsstyrjöldin skall á
og sérstaklega eftir að breski og síðar bandaríski herinn hernámu landið hækkaði verðlag mjög ört. Til að
halda í við verðbólguna þótti nauðsynlegt að hækka skólagjöld Verzlunarskólans.
Haustið 1940 ákvað skólanefndin
að skólagjald í 1. bekk skyldi áfram
vera 200 krónur og 250 krónur í
öðrum bekkjum dagskólans. Ári síðar var ákveðið að hækka skólagjaldið í aðalbekkjum skólans í 350
krónur en skólagjaldið í undirbúningsdeild úr 100 krónum í 140
krónur, „þó með því skilyrði að vísitala kauplagsnefndar yrði ekki undir
175 stigum. Ef vísitalan yrði lægri
skyldi nemendum endurgreiddur
nokkur hluti gjaldsins í lok skólaársins.“ Árið 1942 var skólagjaldið svo
hækkað í 450 krónur í dagskólanum en í 175 krónur í undirbúningsdeild. Í janúar 1943 hafði vísitalan
hækkað meira en skólanefndin átti
von á og því var ákveðið að hækka
skólagjöldin á miðju skólaári í 500
krónur fyrir nemendur dagskólans
og 200 krónur fyrir undirbúningsdeild. Haustið 1943 hækkuðu
skólagjöldin svo enn meira og urðu
750 krónur fyrir dagskólann og 300
krónur fyrir undirbúningsdeild.
Haustið 1944 var í fyrsta sinn
ákveðið að lækka skólagjaldið og
varð það þá 500 krónur fyrir allar
deildir skólans, aðalskólann og framhaldsdeild, nema nemendur í undirbúningsdeild sem greiddu áfram
300 krónur fyrir kennsluna. 0

Í maí 1940 komu 700 breskir hermenn til Íslands. Þeir settu mikinn svip á bæinn og röskuðu skipulagi
hans að ýmsu leyti. Sumarið 1940 lagði breski herinn húsnæði Verzlunarskólans undir starfsemi sína.

var að ljúka og því upplagt að leggja
skólahúsnæði bæjarins undir starfsemi hersins.
Breski herinn lagði undir sig Verzlunarskólann snemma sumars 1940 en
lofaði að rýma húsnæðið í tæka tíð áður en skólastarf hæfist að nýju um
haustið. Herinn greiddi skólanum leigu
fyrir afnot af húsinu og auk þess fékk
skólinn greiddar skaðabætur fyrir þá
röskun sem vera hersins kynni að
valda á skólastarfinu. Þrátt fyrir fjárhagslegan ávinning vildi skólanefndin
hafa sem minnst samskipti við breska
herinn og vorið 1941 samþykkti hún
að reyna að komast hjá því að leigja
Bretum skólahúsið yfir sumarið. Virðist
það hafa gengið eftir. 0

Ný skipulagsskrá samþykkt
Sveinn M. Sveinsson, formaður skólanefndar, mælti fyrir frumvarpi til
nýrrar skipulagsskrár fyrir skólann á
skólanefndarfundi 2. júlí 1940 og
hafði hann samið frumvarpið. Þetta
verk vann formaðurinn að tilhlutan
Verslunarráðs en hann hafði skýrt frá
því á fundi 30. apríl að ráðið vildi
breyta skipulagsskránni. Með breytingunni skyldi tryggt að skólinn og
eignir hans yrðu ætíð í eigu verslunarstéttarinnar og að hún hefði ætíð umráð yfir skólanum. Einnig væri ef til
vill heppilegt að breyta reikningsári
skólans.
Frumvarp formanns var samþykkt
samhljóða en fulltrúar VR greiddu því
þó atkvæði með þeim fyrirvara að
þeir ætluðu að kynna stjórn félags
síns breytingar þær sem yrðu á skipulagsskrá skólans með samþykktinni.
Rétt þykir að birta hina nýju skipulagsskrá hér í heild enda liðu allmörg
ár þar til henni var breytt. 0

1940
✔ Alþingi felur ríkisstjórninni meðferð
konungsvalds

✔ Íslenskur togari bjargar 62 manna áhöfn
af þýsku flutningaskipi. Annar íslenskur
togari bjargar 353 breskum skipbrotsmönnum

✔ Bretar hernema Ísland 10. maí. Þjóðverjar
handteknir

✔ Þjóðverjar ráðast inn í Danmörku og
Noreg

✔ Trotskí myrtur suður í Mexíkóborg
✔ Winston Churchill verður forsætisráðherra
Breta

1940

Skipulagsskrá fyrir Verzlunarskóla Íslands
1. gr. Verzlunarskóli Íslands er sjálfseignarstofnun, sem stendur undir vernd og umsjón Verslunarráðs Íslands, og ber það ábyrgð á
eignum og sjóðum þeim, er honum tilheyra og ekki er ráðstafað öðruvísi með sérstakri skipulagsskrá.
2. gr. Stjórn Verslunarráðs Íslands kýs fyrir 15. ágúst ár hvert, til eins
árs í senn, 5 menn í skólanefnd til að annast rekstur skólans
samkv. 3. gr.
Stjórn Verslunarráðsins kýs sérstaklega formann skólanefndar, og skal hann vera úr stjórn Verslunarráðsins.
3. gr. Skólanefnd hefir á hendi allar ráðstafanir um rekstur skólans.
Hún hefir umsjón með eignum skólans og sjóðum þeim, er
skólanum tilheyra, úthlutar styrkjum og verðlaunum til nemenda og setur reglur um kennslu, ræður fasta kennara og víkur
þeim frá og ákveður útgjöld skólans, allt í samráði við skólastjórann.
Skólanefndinni ber einnig að sjá um fjárhag skólans og gera
ráðstafanir til þess að nægjanlegt fé sé ávallt fyrir hendi til
nauðsynlegra útgjalda við reksturinn.
Reikningsfærslu og gjaldkerastörf annast skrifstofa Verslunarráðsins, meðan ekki er öðruvísi ákveðið.
4. gr. Stjórn Verslunarráðs Íslands ákveður aðal starfstilhögun og
stefnu skólans að fengnum tillögum skólanefndar og skólastjóra. Stjórn Verslunarráðsins ræður skólastjóra og víkur honum frá. Einnig tekur stjórn Verslunarráðsins ákvörðun um húsnæði fyrir skólann eða byggingu fyrir hann.
Sé um ágreining að ræða milli skólanefndar og skólastjóra,
skal þeim ágreiningi skotið til stjórnar Verslunarráðsins, er gefur fullnaðar úrskurð.
5. gr. Skólastjóri annast daglegar framkvæmdir og stjórn skólans,
ákveður stundaskrá, sér um starfsemi skólans og semur skýrslu
yfir hana að liðnu hverju skólaári. Hann ræður stundakennara
og víkur þeim frá, hvorttveggja í samráði við skólanefnd.
6. gr. Skólaárið telst frá 1. okt. til 1. maí, en reikningsárið frá 1. júlí
til 30. júní. Skal skólanefndin leggja fyrir stjórn Verslunarráðsins skólaskýrslu með yfirliti yfir rekstur skólans fyrir liðið
reikningsár og skilagrein um eignir hans og sjóði þá, sem honum tilheyra, er komið sé stjórn Verslunarráðsins í hendur eigi
síðar en 15. ágúst ár hvert.
7. gr. Breytingar á skipulagsskrá þessari getur stjórn Verslunarráðs Íslands gert að fengnum tillögum frá skólanefnd og skólastjóra.
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Úr farskóla í Verzlunarskólann
Hannes Þorsteinsson stórkaupmaður

H

annes Þorsteinsson sem var
nemandi í Verzlunarskólanum
á árunum 1938–1941 skrifaði
grein í Verzlunarskólablaðið árið 1943
um námsár sín í skólanum. Hannes
var bóndasonur að norðan og þurfti
alla sína skólatíð að vinna með náminu til þess að sjá fyrir sér. Í greininni lýsir hann erfiðleikunum sem
þessu tengdust. „Mörgum kann að
virðast það heldur áhyggjulítið verk
að sitja á skólabekk og læra,“ segir
hann meðal annars. „En þeim sem
sjálfir hafa kostað sig í skóla kemur
þetta öðruvísi fyrir sjónir, og ekki síst
þeim sem þurftu að nota hverja frístund frá lestri til að vinna sér fyrir
daglegu brauði til þess að komast út
úr skólanum skuldlaus og sem frjáls
og sjálfstæður maður.“ Hagur Hannesar vænkaðist töluvert eftir að hann
lauk námi og varð hann síðar stórkaupmaður í Reykjavík.

Fyrsti skóladagurinn
þjáningarfullur
Í grein sinni rifjar Hannes meðal annars upp fyrsta skóladag sinn. „Ég kom í
skólann um miðjan nóvember 1938
eða hálfum öðrum mánuði eftir að
skólinn tók til starfa, byrjaði í kvöldskólanum og vann auðvitað allan daginn. Lestrartíminn var því eftir að skól-

inn hætti klukkan 10 á kvöldin og svo
sunnudagarnir. Veganesti mitt undir
námið var ekki sérlega mikið, um það
bil 12 mánaða farkennsla í afskekktri
sveit. Auk þess hafði ég fengið dálitla
tilsögn í dönsku og íslensku ...
Á miðvikudagskvöld klukkan 7
mætti ég í fyrsta sinni í kennslustund.
Í stofunni var glamur og gleði þegar ég
mjakaði mér dauðfeiminn inn úr dyrunum og þekkti engan mann. Bráðlega
sló þó þögn á mannskapinn þegar stór
og þrekinn maður þrammaði inn gólfið því að nú átti að hefjast bókfærslutími. Krakkarnir tóku upp bækurnar í
mesta flýti og skrifuðu eins og þau
ættu lífið að leysa. Í bekknum ríkti
dauðaþögn, svo djúp var lotning nemendanna fyrir kennaranum. Ég sat
blóðrauður út að eyrum úti í horni og
sagði ekkert orð og skrifaði engan staf.
Hefði mér á þeirri stundu verið sagt að
fara niður úr gólfinu er ég viss um að
ég hefði reynt það. Þannig leið lengsti
tíminn sem ég hefi lifað í skólanum.
Næsti tími var enska. Þá tók ekki betra
við því að ég hafði aðeins einu sinni
séð enska bók áður. Það var ræksni af
kennslubók Jóns Ófeigssonar sem
vinnumaður einn er var heima keypti
einhvers staðar á uppboði. Einhvern
veginn leið þó þessi enskutími en
langur var hann. Í síðasta tíma var til

Hannes Þorsteinsson var nemandi í Verzlunarskólanum árin 1938–1941.

allrar hamingju danska, það var nefnilega eina námsgreinin sem ég kunni
svolítið í. Ég er líka viss um að það var
dönskutíminn sem rétti við hugrekki
mitt og gaf mér kjark til að mæta í
skólanum næsta dag.“
Saknaðartilfinning gagntók okkur
Hannes lýsir ennfremur sínum síðasta
skóladegi: „Seint í apríl vorið 1941
vorum við öll samankomin fyrir framan Verzlunarskólann. Þetta var síðasti

dagurinn okkar í skólanum. Klukkan
var rúmlega eitt, sólin skein í heiði og
einkennileg kyrrð hvíldi yfir hópnum.
Okkur var það öllum ljóst að við vorum að yfirgefa skólann fyrir fullt og
allt. Aldrei þessu vant var lítill undirbúningur undir kveðjustundina, enginn söngur æfður. En tvær ræður voru
fluttar sem ég man ekki orð úr. Við
höfum sjálfsagt hugsað flest um það
eitt að hópurinn var að sundrast. Við
vorum að yfirgefa skólann sem um
margra ára skeið hafði verið sem annað heimili okkar. Við vorum að yfirgefa kennarana sem höfðu stjórnað
okkur við námið eins og góðir verkstjórar, að vísu nokkuð vinnuharðir
stundum fannst okkur. Við vorum að
yfirgefa skólastjórann sem allan skólatímann hafði verið eins og góður
heimilisfaðir á þessu mannmarga
heimili og aldrei tekið harkalega á yfirsjónum okkar.
Þegar ræðuhöldunum var lokið
héldu allir ofan í bæ. Við reyndum að
vera kát og hlæja en hláturinn ómaði
ekki og gamansögurnar fengu engar
undirtektir. Einhver saknaðartilfinning
hafði gagntekið okkur öll og rænt
okkur léttlyndinu. Og nú veit ég fyrir
víst að það er þessi tilfinning sem gerir
vart við sig hjá okkur öllum þegar við
minnumst skólaáranna.“ 0

Stílabækurnar
útpáraðar
Guðmunda Andrésdóttir listmálari

Vilhjálmur skólastjóri með nemendum skólans fyrir utan skólahúsnæðið við Grundarstíg.

1940

byrjaði ég að fá áhuga á myndGuðmunda Andrésdóttir listlist. Ég fór að sækja sýningmálari brautskráðist frá
ar og lesa bækur um
Verzlunarskólanum árið
myndlist. Það má segja
1941. Hún segir svo frá
að það hafi verið ein
námsárum sínum:
sýning sem kom mér
„Ég var ein af þessalgjörlega af stað.
um lítið áberandi
Það skeði þarna eittnemendum í skóla.
hvað afar mikilvægt.
Lélegur nemandi,
Þetta var sýning
leiddist, gat ekki fest
Svavars Guðnasonar
hugann við námsefnið
í Listamannaskálanen las mikið annað en
um. Hann var að
námsbækurnar. Ég
koma frá útlöndum, og
minnist þess er ég var að
mig minnir, að það hafi
taka til í gömlu dóti að ég
verið 1946. Hann sýndi alfann glósu- og stílabækur,
veg nýjar myndir í sterkum
og voru þær allar útpáraðar af
litum og eitthvað sem ég
einhverjum skáldskap,
Guðmunda Andrésdóttir listmáláhuginn fyrir námi var lít- ari brautskráðist úr Verzlunar- hafði aldrei áður séð. Ég
skólanum árið 1941.
man að þegar ég kom
ill eða sama og enginn. Ég
heim þá spurði móðir
held að öllum hefði fundmín mig hvort ég væri eitthvað veik.
ist ákaflega fáránlegt ef maður hefði
Daginn eftir keypti ég mér liti og hamverið að bauka við að yrkja eða annað
í þá áttina. Ég var byrjuð að fást við að aðist í gríð og erg.“
Haustið eftir fór Guðmunda til
yrkja og fór dult með það.“
Eftir námið í Verzlunarskólanum fór Gautaborgar og lagði þar stund á
myndlistarnám. Síðar lærði hún einnig
Guðmunda að vinna á skrifstofu en
og starfaði í Stokkhólmi og París. 0
leiddist ákaflega að eigin sögn. „Þá
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Íþrótt íþróttanna
Á

þriðja áratugnum gaf skólastjóri sundfrí með reglulegu
millibili en nemendur nýttu
þau misjafnlega vel. Einkum voru
það stúlkurnar sem svikust undan og
mættu ekki í sundið, enda þótti
mörgum þeirra ósæmilegt að láta
skólabræður sína sjá sig á sundbol
einum fata. Undir lok fjórða áratugarins var öllum nemendum skólans
gefinn kostur á að læra að synda í
glænýrri Sundhöll Reykjavíkur en
sem fyrr voru stúlkurnar tregar til að
fara í sund með piltunum.
Árið 1941 var skrifað í Verzlunarskólablaðið: „Í vetur höfðu aðeins
neðri bekkir skólans sundkennslu og
er það vegna „ástandsins“ [þ.e. hersetunnar] og ekki það eina illa af því.
En það hefir verið heldur illa sótt,
sérstaklega af stúlkunum sem leggja
helst til of mikið fyrir bylgjurnar í
hárinu á sér er þær vilja heldur sitja
heima hjá sér og laga þær til fyrir
næstu dansæfingu en að stunda
íþrótt íþróttanna.“
Þrátt fyrir að stúlkurnar hafi ekki
sýnt sundinu mikinn áhuga iðkaði
hópur pilta í skólanum íþróttina af
kappi og skólinn sendi lið á sundmót
skólanna nokkur ár í röð. Oftar en
ekki lenti lið Verzlunarskólans í einu
af þremur efstu sætunum en um sjö
lið tóku að jafnaði þátt á þessum
mótum. Árið 1940 varð lið Verzlunarskólans til að mynda í öðru sæti á
eftir sundliði Háskóla Íslands.
Árið 1942 fengu allir bekkir skólans sundkennslu einu sinni í viku en
árið 1943 var látið nægja að kenna
nemendum sund einu sinni í mánuði. Þá stóð þeim einnig til boða að
sækja tveggja til þriggja vikna sundnámskeið. Þegar hér var komið sögu

Verzlunarskólablaðið, 1943

1941
✔ Sveinn Björnsson kosinn ríkisstjóri Íslands
✔ Þýskir kafbátar ráðast á fimm íslensk
skip. 68 manns farast í þessum árásum

✔ Bandaríkin taka að sér hervernd Íslands
✔ Hitler lýsir yfir stríði við Bandaríkin
✔ Þjóðverjar gera innrás í Sovétríkin,
Júgóslavíu og Grikkland

✔ Japanir gera ógnarmikla loftárás á
bandaríska flotann í Pearl Harbour

Handknattleiksæði
grípur um sig

Árið 1943 var sund gert að skyldunámsgrein í öllum framhaldsskólum landsins. Fram að þeim tíma hafði
Verzlunarskólinn reynt að bjóða nemendum sínum upp á sundkennslu en erfiðlega gekk að fá stúlkurnar til
að æfa með piltunum. Hér má sjá sundlið skólans árið 1948.

var kveðið á um það í reglugerð fyrir
alla framhaldsskóla að nemendur

skyldu ljúka sundprófi áður en þeir
útskrifuðust. 0

Beðið eftir íþróttahúsi
A

llt frá árinu 1908 höfðu nemendur rætt það sín á milli og
við forsvarsmenn Verzlunarskólans hvort unnt væri að taka upp
skipulagða leikfimikennslu við skólann. Það var þó ekki fyrr en með
nýjum skólastjóra og skipulagsbreytingum er gerðar voru þegar skólinn
flutti að Grundarstíg sem leikfimi
var tekin upp sem valgrein. Ólíkt
öðrum kennslugreinum var leikfimikennslan ekki innifalin í skólagjaldi
nemenda. Þeir sem vildu njóta
hennar þurftu að leggja út þrjár
krónur í leikfimisjóð í upphafi vetrar.
Ein helsta ástæðan var sú að skólinn átti ekki íþróttahús og þurfti því
að leigja húsnæði annars staðar. Mörg
árin sáu nemendur sjálfir alfarið um
skipulag kennslunnar, leigu á íþróttahúsi og ráðningu kennara en skólinn
lagði til fjárstyrk.

1941

Verzló sigrar MR
Aðeins einn knattspyrnukappleikur
hefir verið háður í vetur, og var það
hinn árlegi kappleikur milli Verzlunarskólans og Menntaskólans. Leikar
fóru svo að þessu sinni, að Verzlunarskólinn fór með sigur af hólmi, og
sigraði með 5 mörkum gegn 4, eftir
að leikurinn hafði verið framlengdur
um 20 mínútur. Norðan hvassviðri
var og háði það mjög leiknum. Er
þetta í fyrsta skipti í mörg ár, sem
Verzlunarskólinn sigrar Menntaskólann.

Í upphafi fimmta áratugarins var
einn tími í viku lagður undir handknattleik en fimleikaæfingar voru
þrisvar í viku. Mikill áhugi var meðal
nemenda fyrir íþróttaiðkun af ýmsu
tagi og árið 1943 voru æfingar stundaðar milli klukkan tíu og ellefu á
kvöldin fimm daga vikunnar. Stúlkur
fengu einn tíma á viku til ráðstöfunar
til að leika handknattleik og einn tíma
á viku undir leikfimiæfingar. Piltar
fengu tvo tíma á viku undir handknattleik og einn tíma á viku til þess
að stunda fimleikaæfingar.
Þrátt fyrir að þetta skipulag gengi
ágætlega var ljóst að bygging íþróttahús var eitt af framtíðarverkefnum
Verzlunarskólans. Um það voru bæði
nemendur og skólanefnd sammála.
Sumarið 1942 ákvað skólanefndin að
fela skólastjóra að leita leiða til að
unnt væri að ráðast í byggingu
íþróttahúss við fyrsta tækifæri.

1942

Á árunum 1941–1945 greip um sig
hálfgert handknattleiksæði meðal
Verzlunarskólanema. Hófst
það með því að nýskipuð íþróttanefnd skólans skipulagði handknattleiksmót þar
sem allir nemendur
skólans tóku þátt.
Skólinn sendi bæði
stúlkna- og piltalið á
Handknattleiksmót skólanna
á þessum árum og voru þau mjög
sigursæl. 0

Skólapiltar úr Verzlunarskólanum á leið í kvikmyndahús árið 1940.
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Líklega hefur dr. Jón
kennt mér mest
Halldóra Eldjárn forsetafrú

V

orið 1942 hlaut Halldóra Kristín Ingólfsdóttir 7,82 í aðaleinkunn á verslunarprófi. Þetta var
hæsta einkunn sem gefin hafði verið
á verslunarprófi fram að því. Eftir
verslunarprófið fór Halldóra að vinna
sem skrifstofustúlka hjá Magnúsi
Kjaran stórkaupmanni. Frekara nám
kom ekki til greina. Í ársbyrjun 1946
þegar Halldóra var 22 ára gömul
kynntist hún ungum fornleifafræðingi, Kristjáni Eldjárn. Hann var þá
aðstoðarmaður þjóðminjavarðar en
átti síðar eftir að gegna stöðu þjóðminjavarðar og enn síðar, eða á tímabilinu frá 1968–1980, embætti forseta Íslands. Halldóra var því forsetafrú í tólf ár og hafði mörgum opinberum embættisskyldum að gegna.
Árið 1971 fóru nokkrir nemendur í
Verzlunarskólanum til fundar við
Halldóru og spurðu hana út námið í
Verzló og gagnsemi þess. Viðtalið var
síðan birt í Verzlunarskólablaðinu.
Hagnýt menntun
Halldóra var uppalin á Ísafirði þar sem
faðir hennar var skrifstofumaður og
síðar frystihússtjóri. Æska Halldóru
var „stórviðburðalítil og áfallalaus“. Að
loknu lögboðnu skólanámi árið 1939
ákvað hún að halda suður og mennta
sig enn frekar. En hvers vegna varð
Verzlunarskólinn fyrir valinu?
„Það er eðlilegt, að þannig sé spurt,
en kannski ekki eins auðvelt að svara.

Ýmsar tilviljanir geta ráðið slíku. Þó
get ég nefnt, að faðir minn hafði alltaf
fengist við verslunarstörf, og það kann
að hafa haft einhver áhrif í þessu sambandi. Sjálf taldi ég, að ég væri lítið
gefin fyrir ýmsar náttúrufræðilegar
greinar, sem ég hélt að Menntaskólinn
væri fullur af, en í Verzlunarskólanum
mundi ég geta beitt mér meira eindregið að greinum, sem ég hafði meiri
áhuga á, svo sem tungumálum, bókfærslu og reikningi. Og svo kom
einnig til það sjónarmið, að almennt
var talið, að Verzlunarskólinn veitti
mjög praktíska menntun á tiltölulega
skömmum námstíma.“
Sveitastúlka í höfuðstaðnum
Halldóra var aðeins tæplega sextán ára
þegar hún flutti suður til Reykjavíkur
til að hefja nám við Verzlunarskólann.
Á námsárunum bjó hún hjá hjónunum
Lóu Kristjánsdóttur og Friðsteini Jónssyni. Hún vildi ekki gera mikið úr því
að það hefði verið erfitt fyrir unga
stúlku að yfirgefa heimahagana og setjast að í höfuðstaðnum. Á sumrin fór
hún vestur til Ísafjarðar og vann þar
ýmsa sumarvinnu eftir því sem vinnu
var að fá.
Nemendur Verzlunarskólans höfðu
áhuga á að vita hvernig hefði verið að
stunda nám í skólanum í byrjun
fimmta áratugarins. Var námið erfitt?
„Nei, ekki tiltakanlega. Ég held, að þar
hafi verið ratað rétt meðalhóf, skólinn

Tungumálanám opnar nýja heima
leitni, hefir í nokkra undanSú nauðsyn liggur í augum
farna vetur verið efnt til lesuppi sem oss smáþjóðinni,
flokka með nemendum 4.
er stöðugt tengist nánari
bekkjar, utan hinna eigviðskiptaböndum og
inlegu kennslustunda.
menningar við umheimÞótt engum hafi þáttinn, er á því að nema
takan verið gerð að
mál stærstu menningskyldu, hefir reynslan
arþjóðanna. Hitt finnst
samt orðið sú að því
oss kennurum illa farið
nær allir hafa viljað vera
hversu lítið far nemmeð.
endur gera sér almennt
Tiltekinn hópur lesum að hagnýta sér, halda
flokksins hefir síðan búið
við og auka málakunnáttu
sig sérstaklega undir hvern
sína, er skólanum sleppir.
tíma og skýrt frá efni þess
Of fáir nemendur gera sér
kafla í bók sinni er hann
Dr. Jón Gíslason kenndi
grein fyrir því að með
frönsku, ensku, þýsku og
hefir lesið. Fer sú frásögn
málanáminu er þeim fenglatínu í Verzlunarskólanum.
fram á þeirri tungu sem
inn í hendur lykill að heilbókin er skráð á. Aðalávinningurinn
um heimi þekkingar sem öðrum er
hygg ég samt að fólginn sé í því að
lokaður en í stað þess að hafa fyrir að
beita þessum lykli láta þeir hann liggja tekist hefir að sannfæra lærisveinana
um það að þeim sé ekki um megn að
ónotaðan og ryðga eða ónýtast með
lesa sér til gagns og skilnings bækur á
öllu.
ensku og þýzku, þótt í fyrstu hljóti
Verzlunarskólinn hefir viljað brýna
það að kosta talsverða fyrirhöfn.
fyrir nemendum sínum að iðka lestur
Dr. Jón Gíslason
góðra bóka á þeim málum er hann
veitir fræðslu í. Til að styrkja þá viðVerzlunarskólablaðið, 1941

1941

sá til þess, að maður hefði
það hefði hentað henni vel
nóg að gera, en gerði ekki
að hafa hlotið betri
óhæfilega harðar kröfur.
menntun í tungumálum
Ég var ánægð með það
enda góð tungumálafyrir mitt leyti.“
kunnátta mikilvæg
Halldóra talaði af
fyrir forsetafrú sem
miklum hlýhug um
hafði miklum opinVilhjálm Þ. Gíslason
berum skyldum að
skólastjóra og um
gegna. „Það hefði
dr. Jón Gíslason sem
auðvitað verið
í skólatíð Halldóru
æskilegt fyrir mig
var kennari við skólað læra meira í
ann: „... líklega hefur
tungumálum, en
[dr. Jón] kennt mér
það var býsna
einna mest, enda var
traustur grunnur,
hann aðalkennari
sem við fengum í
minn, og ég minnist
ensku, þýsku og
hans með miklu þakkdönsku, og hefur dugað
læti. Ingi Þ. Gíslason,
mér allvel, enda hef ég
sem nú er látinn, var alsjálf reynt að byggja ofan
Halldóra Eldjárn brautskráðist frá á hann svona smátt og
veg sérstaklega ástsæll af
Verzlunarskólanum árið 1942.
nemendum auk þess sem
smátt. Það væri ranglátt
hann var framúrskarandi kennari.“
að kenna skólanum um, ef manni
finnst skorta á almenna menntun. Ég
vissi að hverju ég gekk. Ég fór í skóla,
Tungumálanámið kom sér vel
sem fyrst og fremst var helgaður
Halldóra segir að námið hafi nýst sér
ákveðnu sviði á afmörkuðum námsmjög vel þegar hún hóf starf hjá Magntíma, og innan þess ramma tel ég árúsi stórkaupmanni. „Mér fannst að allt
angur hafa verið góðan.“
það, sem mest áhersla var lögð á í skólAð lokum segir Halldóra: „Ég á mjög
anum, hafi komið mér að sérlega góðu
góðar minningar um skólann, kennargagni í því starfi, sem ég gegndi, fjölana og skólasystkinin, þótt samfundir
þættu skrifstofustarfi í allstóru viðskiptafyrirtæki með sambönd bæði inn- verði ekki margir, eins og verða vill.
Það hefur glatt mig að sjá skólann vaxa
anlands og utan. Ég tel að það hafi
og eflast, og ég óska honum alls hins
reynst rétt, sem ég hélt, að þetta væri
besta.“ 0
praktískt nám.“ Hún viðurkennir þó að

Hafið þér séð þessi náttföt?
Ung stúlka úr 4. A hafði orð á því fyrir skömmu að stallsystir hennar ætti óvenjulega falleg græn náttföt. Hún beindi því að ungum manni úr 4. B hvort hann hefði
séð þessi náttföt, en hann kvað eftir því sem hann mundi best að þau væru röndótt. Þetta vakti almennan hlátur en ungi maðurinn roðnaði mjög.
Verzlunarskólablaðið, 1942

Chaplin
í Verzló
Kvikmyndasýningar hafa
nokkrar verið haldnar hér í
skólanum í vetur og eru
það aðallega fræðslumyndir úr landafræði og sögu.
Einnig var grínmynd af
Chaplin sýnd á 1. desemberhátíð skólans. – Vélin
sem notuð er til þessara sýninga var gefin síðastliðið vor
af nemendum skólans sem
útskrifast höfðu fyrir 25 árum.
Verzlunarskólablaðið, 1942

1942
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Verzlunarskólinn fær leyfi
til að útskrifa stúdenta
Harðar deilur um lærdómsdeildina

S

kólanefnd Verzlunarskólans hélt
fund 16. júní 1942 þar sem
skólastjóri vakti máls á auglýsingu frá Háskólanum um kennslu í
viðskiptafræði næsta vetur. Skólanefnd tók þá að íhuga framhaldsnám
á vegum skólans en Vilhjálmur skólastjóri greindi þá frá viðræðum, sem
hann hafði átt við Magnús Jónsson,
kennslumálaráðherra, um möguleika á
því að Verzlunarskólinn fengi heimild
til að útskrifa stúdenta. Vilhjálmur
kvað undirtektir ráðherra hafa verið
sæmilegar og skólastjórnin fól skólastjóra að vinna áfram að þessu máli.
Hann gerði síðan grein fyrir framvindu þess á skólanefndarfundi 29.
september. Þá taldi Vilhjálmur líkur á
að skólanum yrðu veitt réttindi til að
útskrifa stúdenta á þeim grundvelli að
sérgreinar, sem kenndar væru í skólanum, yrðu metnar gildar í staðinn
fyrir sérgreinar sem kenndar væru við
menntaskólana. Jafnframt kom fram

Ríkisstyrkur
hækkaður
Nemendur, kennarar og skólanefndarmenn höfðu lengi verið
ósáttir við að jafn fjölmennur skóli
og Verzlunarskólinn fengi sömu
styrkupphæð frá ríkinu og Samvinnuskólinn. Árið 1936 voru um
320 nemendur í Verzlunarskólanum en aðeins tæplega 60 í Samvinnuskólanum. Hvor skóli fyrir sig
fékk 5.000 kr. í ríkisstyrk. Árið
1940 var samþykkt á Alþingi breytingartillaga þess efnis að skólarnir
fengju samtals 10.000 krónur úr
ríkissjóði og átti upphæðin að
skiptast milli þeirra í réttu hlutfalli
við nemendafjölda hvors skóla fyrir
sig. Þó mátti upphæðin ekki fara
yfir 3/4 af kostnaði hvors skóla.
Þessi breyting varð til þess að
meira samræmi varð á milli umsvifa skólanna og styrkupphæðar
og fékk Verzlunarskólinn því nokkuð hærri styrk en áður.
Þrátt fyrir mikla verðbólgu næstu
árin varð engin breyting á framlagi
ríksins til Verzlunarskólans fyrr en í
september árið 1942 en þá var
samþykkt að hækka styrk ríkisins til
skólans í 10.000 krónur. Árið 1944
var styrkurinn svo hækkaður upp í
60.000 krónur og á sama tíma
ákvað bæjarsjóður að hækka
einnig styrk sinn til skólans úr
20.000 krónum í 60.000 krónur. 0

að kennsluNý reglumálaráðgerð frá
herra vildi
ráðuneyti
ekki gefa lofNánari
orð um að
ákvæði voru
stúdentar frá
síðan birt í
Verzlunarreglugerð sem
skólanum
gefin var út 5.
fengju innnóvember
göngu í aðrsama ár. Þar
ar háskólaer kveðið á
deildir en
um að Verzllaga- og viðunarskólanskiptadeild.
um sé heimilt
Skólanefnd
að starfrækja
fól skólalærdómsdeild
stjóra að
og nefnist
vinna áfram
burtfararpróf
að málinu
úr henni
og leggja sér- Vilhjálmur Þ. Gíslason skólastjóri afhendir fyrsta stúdent Verzlun- stúdentspróf
arskólans, Árna J. Fannberg, skírteini sitt.
staka áherslu
og jafngildi
á að skólinn fengi að útskrifa stúdenta sams konar prófi frá MR og MA. Síðan
með fullum réttindum. Verður eigi
eru taldar upp kennslugreinar og
annað séð en að farið hafi verið fram á kennslustundafjöldi í hverri grein, auk
heimild fyrir stúdenta frá Verzlunarþess sem nákvæmlega var kveðið á um
skólanum til að setjast í allar deildir
námið í verslunardeildinni. Til að setjháskólans.
ast í lærdómsdeild var krafist einkunnarinnar 5,67 eftir Örsteds-einkunnaKennslumálaráðherra veitir heimild skala á verslunarprófi. Heimilt skyldi
nemanda, sem lokið hafði gagnfræðaVilhjálmur Þ. Gíslason, skólastjóri, vék
og verslunarprófi, að sleppa til stúdað þessu máli í skólasetningarræðu í
entsprófs þeirri náttúrufræði sem hann
októberbyrjun 1942 og benti þar á að
Verzlunarskólinn væri sá framhaldsskóli hafði tekið gagnfræðapróf í. Skólastjóra var heimilt að veita utanskólaí landinu sem sambærilegastur væri
menntaskólunum hvað snerti námstíma nemum heimild til að ganga undir
stúdentspróf. Próf skyldu að jafnaði
og námsefni. Hann upplýsti að alllengi
fara fram í lok skólaárs. Óheimilt var
hefði verið unnið að því að stofna til
nemanda að ganga undir stúdentspróf
stúdentsprófs úr verslunardeildum
fyrr en eitt ár væri liðið frá því að
samhliða slíku prófi frá mála- og stærðhann lauk verslunarprófi og heimilt
fræðideild. Magnús Jónsson, kennslumálaráðherra, var viðstaddur skólasetn- skyldi skólastjóra að láta nemanda
endurtaka verslunarprófið í heild eða
ingu og ávarpaði samkomuna. Þar lýsti
að hluta ef lengri tími en fimm ár liði
hann því yfir að fljótlega yrði gefið út
á milli prófanna. Til að standast stúdbréf sem veita mundi Verzlunarskólanentspróf mátti aðaleinkunn ekki vera
um heimild til að útskrifa stúdenta.
lægri en 4,25 eftir Örsteds-einkunnaMagnús var nákunnugur málefnum
skólans og hafði meðal annars átti sæti í skala. Sama lágmarkseinkunn gilti til
að fá að setjast í 6. bekk. Stúdentspróf
skólanefnd á árunum 1925–1938.
skyldu vera munnleg og skrifleg og var
Verzlunarskólanum var síðan veitt
heimild til að útskrifa stúdenta með eft- skólastjóra heimilað að láta skrifleg
próf koma í staðinn fyrir munnleg
irfarandi ráðuneytisbréfi, dagsettu 16.
próf í einstökum greinum, einnig að
október 1942:
sleppa einhverju námsefni til prófs.
„Þetta ráðuneyti hefir ákveðið, herra
Menntamálaráðuneytið skyldi skipa
skólastjóri, að verða við óskum yðar,
prófdómara við stúdentspróf í samráði
um framhaldsnám við Verzlunarskóla
við skólastjóra.
Íslands og stúdentaréttindi þeim til
handa, er ljúka því framhaldsnámi.
Skal vera tveggja ára nám í deild þessStúdentafélagið mótmælir
ari og þar kenndar þessar námsgreinViðbrögð við þeim fréttum að Verzlunar: Íslenska, enska, þýska, franska, latarskólinn fengi að útskrifa stúdenta
ína, danska, saga, náttúrufræði og
urðu allmikil. Stúdentafélag Reykjavíkefnafræði og eðlisfræði, stærðfræði,
ur reið á vaðið og hélt borgarafund um
bókfærsla og endurskoðun, hagfræði
málið 6. nóvember 1942. Dr. Gylfi Þ.
og stjórnfræði. Mun ráðuneytið bráðGíslason var frummælandi og taldi
lega setja reglugerð um kennslu í
kennslumálaráðherra hafa stigið þarft
deildinni og próf frá henni.“
spor. Þessu mótmæltu aðrir ræðumenn

1942

og þá ekki síst menn úr hópi háskólastúdenta. Fluttu þeir eftirfarandi tillögu:
„Fundur haldinn í Stúdentafélagi
Reykjavíkur 6. nóv. ‘42 álítur, að ríka
nauðsyn beri til að gerðar séu nú þegar ráðstafanir í þá átt, að eitt og sams
konar stúdentspróf sé lagt til grundvallar fyrir inngöngu í Háskólann, en
lítur hins vegar svo á, að þessar ráðstafanir, að gera Verzlunarskólann að
stúdentaskóla, stefni í öfuga átt við
þetta álit fundarins, lýsir hann [því]
yfir vanþóknun sinni á ráðstöfuninni.“
Undir tillöguna rituðu þeir Hannes
Þórarinsson, Friðfinnur Ólafsson, Sigurður Hafstað, Gunnlaugur Þórðarson,
Halldór Þorbjarnarson og Páll S. Pálsson. Dr. Gylfi Þ. Gíslason flutti breytingartillögu. Þar er því lýst yfir að eitt
stúdentspróf sé æskilegt en þá verði að
draga úr kennslu í latínu og sögu í
máladeildum og í eðlisfræði og stærðfræði í stærðfræðideildum. Í staðinn
beri að kenna nokkuð í grísku og undirstöðuatriðin í hagfræði, lögfræði og
bókfærslu. Lyktir urðu þær að breytingartillaga dr. Gylfa var felld en tillaga
sexmenninganna samþykkt.
Skiptar skoðanir
Stuðningsmenn Verzlunarskólans risu
upp til varnar. Nemendur skólans urðu
fyrstir til. Málfundafélagið hélt fund 7.
nóvember og gerði samþykkt þar sem
talið er eðlilegt og sjálfsagt að þeir nemendur, sem þess óski, „fái aðgang að
háskólanámi með því að stunda framhaldsnám og ljúka stúdentsprófi í skólanum sjálfum. Fundurinn lýsir því
ánægju sinni yfir þeirri ráðstöfun, að
Verzlunarskólanum hefir verið veitt
heimild til að útskrifa stúdenta.“
Verzlunarmannafélag Reykjavíkur,
annar aðalstofnandi skólans, kvaddi sér
einnig hljóðs og gerði samþykkt til
stuðnings skólanum hinn 11. nóvember. Þar segir meðal annars svo: „Með

1943

1942
✔ Sigurður Nordal prófessor gefur út Íslenska
menningu

✔ Þýsk flugvél gerir loftárás á Seyðisfjörð.
Fjórir drengir slasast

✔ Mikil fjölmiðlaumræða um samskipti
erlendra hermanna og íslenskra kvenna

✔ Vidkun Quisling verður forsætisráðherra
Noregs í skjóli þýska innrásarliðsins

✔ Rússar stöðva sókn Þjóðverja. Eisenhower
✔

verður hershöfðingi Bandaríkjahers í
Evrópu
Þjóðverjar eyða þorpinu Lidice í Tékkóslóvakíu, drepa alla karlmenn, en senda
konur og börn í útrýmingarbúðir

Versló - hluti 4 (67-118)

27.9.2005

16:51

Page 97

í

hinni nýju reglugerð er verslunarstéttinni opnuð leið til aukinnar menntunar í sínu eigin landi, án þess að gengið
sé á rétt nokkurs einstaklings eða
stofnunar. Ætti það að vera fagnaðarefni öllum þeim, er unna aukinni
menntun og menningu.“
Mál þetta hefur risið hátt haustið
1942 og bar því að vonum á góma í
tengslum við hátíðarhöld háskólastúdenta 1. desember. Ásberg Sigurðsson
ritaði þá grein í Stúdentablaðið og sagði
meðal annars:
„Og svo á að fara að fjölga stúdentum enn meir. Verzlunarskólinn hefur
fengið réttindi til að útskrifa stúdenta.
Gagnfræðaskólarnir koma strax á eftir
og þegar hafa komið opinberlega
raddir um að gera Kennaraskólann og
Kvennaskólann að stúdentaskólum.
Þá eru menntaskólarnir í Reykjavík
orðnir 6. Það sjá allir, að hér er farið
út á hála braut. Það er verið að leika
sér að vitleysunni. Námið verður
þjóðfélaginu dýrara, kennslukraftar
nýtast verr og menntunin [verður]
verri, kapphlaup milli skólanna að útskrifa sem flesta skussana, alger
glundroði skapast í menntakerfinu,
allt mat, allur samanburður brjálast
og dómurinn fellur of seint á hæfni
manna og getu.“
Ásberg tekur hér heimildina til
Verzlunarskólans sem dæmi um þróun í menntamálum þjóðarinnar sem
er mjög óheillavænleg að hans dómi.
Ekki verður annað séð en greinarhöfundur hafi óttast offjölgun menntamanna og viljað sporna gegn henni í
tíma. Viðhorfið gagnvart heimildinni
var því neikvætt, hún opnaði möguleika á fjölgun menntamanna.

100 ár
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Vera breska og síðar bandaríska hersins á Íslandi hafði töluverð áhrif á líf og framtíðarsýn nemenda. „Útlitið er langt frá því að vera bjart núna,“ skrifaði Njáll
Símonarson í Verzlunarskólablaðið árið 1941.

Óvissa á árum
síðari heimsstyrjaldar
F

ramtíðarhorfur Verzlunarskólanema voru ekki sem bjartastar
á tímum síðari heimsstyrjaldarinnar. Kreppa undangenginna ára,
nærvera breska og síðar bandaríska
hersins og fréttir af hörmungum
utan úr heimi urðu til að draga úr

erfitt þjóðfélagsástand draga úr sér
máttinn. Veturinn 1942 skrifaði
hann hvatningarorð til nemenda í
Verzlunarskólablaðið. Þar skrifuðu
nemendur einnig hugleiðingar sínar
um ástand mála á þessum árum og
framtíðina. 0

bjartsýni æskufólks. Ljóst var að
miklar breytingar voru í aðsigi,
valdahlutföllin í heiminum höfðu
breyst en á móti kom að sjálfstæði
Íslands var í sjónmáli. Vilhjálmur
skólastjóri hvatti nemendur til að
láta ekki hörmungar stríðsins og

Notum menntunina í þágu góðra verka

Menntaskólanemar kveðja sér hljóðs
Nemendur í Menntaskólanum í Reykjavík áttu síðasta orðið í þessari hrinu.
Þeir héldu fund snemma árs 1943 og
samþykktu þar ályktun þar sem heimild Verzlunarskólans til að útskrifa
stúdenta er mótmælt en fari svo að
kennsla í lærdómsdeild Verzlunarskólans verði aukin svo „að telja megi stúdenta, útskrifaða úr henni, á svipuðu
stigi og stúdenta útskrifaða úr Menntaskólanum, þá er ekkert um það að
segja, þótt Verzlunarskólanum verði
veitt réttindi til þess að útskrifa stúdenta“. Þessi ályktun menntaskólanema
er hógvær, einkum ef tekið er mið af
því að nemendur MR og VÍ hafa löngum elt saman grátt silfur enda löngum
verið í nábýli og nemendur á svipuðum
aldri.
Rétt er að nefna í þessu sambandi að
„Heimild til handa Gagnfræðaskólanum á Akureyri til að útskrifa stúdenta“
var mjög umdeild á sinni tíð, lög um
þetta efni voru samþykkt með naumum meirihluta og fyrstu starfsár MA
urðu þeir Jónas Jónsson frá Hriflu og
Sigurður Guðmundsson, skólameistari,
oft að halda uppi svörum fyrir skólann,
einkum vegna ádeilu frá menntamönnum. Þetta breyttist svo þegar skólinn
hafði fest sig í sessi og sannað sig. 0

„Þrátt fyrir skelfingar og ógnir styrjaldar
þeirrar sem nú er háð í heiminum er
kennslu víðast hvar enn haldið áfram.
Menntun er sú undirstaða sem maðurinn getur ekki án verið ef hann ætlar sér
á annað borð að komast áfram í lífinu.
En sá er ljóður á að þessari menntun er
ekki ávallt varið á sem bestan hátt;
henni er stundum varið í þágu eyðilegg-

ingarinnar eins og svo greinilega kemur
fram nú á styrjaldartímum í öllum þeim
aragrúa vítisvéla og morðtóla sem notuð
eru á vígvellinum til tortímingar mannslífa og mannvirkja. Eins og öllum er
kunnugt hefir land okkar verið
hernumið af erlendu stórveldi og höfum við þannig færst nær hringiðu þess
hildarleiks sem nú er háður milli stór-

þjóðanna. En þrátt fyrir allt þetta gefst
yngri kynslóðinni enn kostur á að
mennta sig, undirbúa sig undir það
starf sem henni er ætlað að taka við af
hinni eldri, en búast má við að það
verði ekki auðvelt verk því að útlitið er
langt frá því að vera bjart núna.“
Njáll Símonarson
Verzlunarskólablaðið, 1941

Skip framtíðarinnar
Það hefir ætíð verið erfitt að skyggnast
inn í framtíðina og það er hún kann
að bera í skauti sínu, og ekki síst á
tímum sem þessum er svart ský hefir
dregið fyrir hina ylhýru geisla friðarsólarinnar og heimsstyrjöldin er hafin
að nýju, enn grimmilegri og stórfenglegri en dæmi eru til. Nú finnst vart sá
staður sem ekki á einhvern hátt bíður
tjón af völdum þessa harmleiks tuttugustu aldarinnar. En okkur æskumönnum er framtíðin ætíð jafn kær.
Við vitum að eftir myrkur næturinnar
kemur ljós dagsins – og eins mun fara
um þetta stríð sem önnur að það verð-

ur til lykta leitt og friður mun ríkja að
nýju. Við verðum að nota hverja stund
og hvert tækifæri til þess að afla okkur
sem bests veganestis sem við svo getum hagnýtt okkur er stund tækifæranna rennur upp.
Við vitum öll hve framleiðslunni
hefir feykt áfram á síðustu áratugum,
einkum vegna hinnar sívaxandi vélrænu tækni og með aukinni verkaskiptingu. Hraðskreið skip, stór og
smá, þjóta nú um heimshöfin, stynjandi eimreiðar og bifreiðar geysast
áfram á landi og ekki mun langt að
bíða þess að hinar risastóru flugvélar

sem verið er að gera tilraunir með í
Ameríku bætist í hóp þeirra tækja sem
flytja framleiðsluvörurnar frá einum
stað á annan. Og hver veit nema innan fárra ára verði talað um skip hafsins sem hvern annan úreltan hlut en
skip framtíðarinnar, loftskipin, komi í
þeirra stað. Þetta mundi valda geysilegum straumhvörfum í allri verslun.
Við hér úti á hjara veraldar gætum svo
að segja lesið ávextina af trjánum í
hinum suðlægu löndum og sent
spriklandi þorsk eða síld í staðinn.
Ásgeir Ólafsson
Verzlunarskólablaðið, 1943

Hlutverk unga fólksins að reisa nýja menningu
Allir vita að nú ganga yfir heiminn
hinir örlagamestu tímar. Enginn veit
hvað við tekur þegar linnir þessum
Ragnarökum. Enginn veit hvað eftir
stendur þá af þeim verðmætum sem

1942

hugvit og erfiði kynslóðanna hafa
byggt upp. Það verður verkefni unga
fólksins að reyna að færa í lag það sem
aflaga fer, reyna að byggja upp það
sem eyðilagt hefir verið. Það verður

þess hlutverk að reyna að reisa nýja
menningu og nýtt mannlíf á rústum
þess sem ófriðurinn rífur niður.
Vilhjálmur Þ. Gíslason skólastjóri

1943

Verzlunarskólablaðið, 1942
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Ritdeila í Helgafelli
F

yrirhuguð stofnun lærdómsdeildar Verzlunarskólans var svo
umdeild manna á meðal að málið var tekið upp á síðum menningartímaritsins Helgafells. Þar reið Kristján Eldjárn á vaðið en hann var þá
við nám í íslenskum fræðum í Háskólanum. Kristján getur fyrst tveggja
stúdentafunda sem haldnir hafi verið
um haustið og var annar þeirra Stúdentafélagsfundurinn fyrrnefndi en
hinn var haldinn á vegum stúdentaráðs. Fram kemur að stúdentar séu
mjög einhuga gegn því að Verzlunarskólanum verði heimilað að útskrifa
stúdenta og að nokkrar dylgjur hafi
verið um sérstaka ástæðu þess að
hann hafi fengið slíka heimild á
þessu hausti. Ekki ræðir Kristján
dylgjurnar frekar enda kveður hann
aðalatriðið vera „hvort líkur séu til,
að Háskólanum berist stúdentar úr
hinum nýja stúdentaskóla, sem séu
eins vel menntir almennt og eins háskólahæfir og stúdentar úr menntaskólunum tveimur“.

sé hér um einkaskóla að ræða sem rekinn sé af tiltekinni stétt. Auk þess sé
skólinn ekki tryggilega búinn kennurum, auk skólastjóra sé „einn kennari
fastur starfsmaður skólans, og það er
kunnugt, að hann hlaut það starf af
illri nauðsyn, því að annars hefði hann
flúið frá skólanum haustið 1941. Annars eru allir kennarar stundakennarar,
sem leita verða atvinnu annars staðar
til að draga fram lífið.“ Fram kemur að
á stúdentafundinum hafi komið fram
undrun yfir því að Gagnfræðaskóla
Reykvíkinga hafi ekki fremur en Verzlunarskólanum verið veitt heimild til að
útskrifa stúdenta. Sá skóli hafi fleiri
fasta kennara og ferill hans sé að ýmsu
leyti líkur ferli Gagnfræðaskólans á Akureyri en ferli hans hafi lokið með
stofnun menntaskóla. Grein sinni lýkur
Kristján Eldjárn með eftirfarandi orðum:
„Ég hef skýrt skilning okkar á reglugerðinni og staðist þá freistingu að
snúa út úr henni, en til þess gefur hún
vægast sagt ærið tilefni. En ég læt
Speglinum það eftir. Ég vona, að þessi

Yfirborðslegir menntamenn?
Að svo mæltu víkur Kristján að námsefni fyrirhugaðrar lærdómsdeildar
Verzlunarskólans í einstökum greinum
og telur kröfur í nýju málunum svipaðar og í máladeildum menntaskólanna,
kröfur um latínukunnáttu nánast engar, kröfur um sögukunnáttu tæplega
jafnmiklar og í menntaskólum, kröfur
um kunnáttu í náttúrufræði og stærðfræði svipaðar og í gagnfræðaskólum,
þó að viðbættu hornafræðiágripi í
stærðfræðinni. Tortryggilega lítils tíma í
stundaskrá skyldi samkvæmt reglugerð
varið til náms í sérgreinum skólans,
bókfærslu, endurskoðun, hagfræði og
stjórnfræði, og benti þetta ekki til að
kafa ætti djúpt í þeim. Þær virtust því
ekki geta komið í staðinn fyrir kjarnagreinar mála- og stærðfræðideilda
menntaskólanna, latínu og stærðfræði,
sem „þroski og stæli hugsun þeirra
nemenda, sem eiga sér þroskamöguleika, og skilji jafnframt milli feigs og
ófeigs“. Hann fái því ekki varist þeirri
hugsun „við lestur reglugerðar hins
nýja stúdentaskóla, að þar eigi að láta
stúdentaefnin krækja hjá öllu því, sem
knýr til aleflingar hugsunarinnar og
reynir á skilninginn. Eftir henni mun
háskólinn fá yfirborðslegri menntamenn en menntaskólastúdentarnir eru,
þrátt fyrir allt.“ Kristján játar síðan að
Verzlunarskólastúdentar verði betri á
ritvél en aðrir stúdentar og liprari við
hversdagsstörf, til dæmis kaupsýslu.
Hann kvartar um að orðalag reglugerðarinnar sé víða ónákvæmt og því bíði
kennara og prófdómara erfitt starf við
að ákvarða hvenær nemandi uppfylli
sum ákvæði hennar. Hún sýni þó að
ekki sé fyrirhugað að leggja sömu próf
fyrir stúdenta frá Verzlunarskólanum
og aðra stúdenta. Réttur skólans til að
útskrifa stúdenta er dreginn í efa enda

1942

fáu orð nægi til að sýna, að það er ekki
fjandskapur í garð nýrra háskólaborgara eða menntaleg einokunarstefna,
sem ræður skoðun okkar um þetta
mál. Hins vegar er okkur ljóst, að íslenskri menntamannastétt er meiri þörf
á vöruvöndun en framleiðsluaukningu.“
Vilhjálmur svarar gagnrýninni
Vilhjálmur Þ. Gíslason, skólastjóri,
svaraði grein Kristjáns. Hann benti
fyrst á að ekki væru allir stúdentar
andvígir margnefndum réttindum til
handa Verzlunarskólanum, nokkrir
stúdentar hefðu greitt þeim atkvæði á
fyrri fundinum (líklega þeim fundi
sem Stúdentafélagið hélt) og á síðari
fundinum hafi einn stúdent mælt
þessum réttindum bót í ræðu. Nefndar
dylgjur um tímasetningu reglugerðarinnar kveður Vilhjálmur hafa beinst að
því að bregða ráðherra um atkvæðaveiðar en sannleikurinn sé sá að málið
hafi verið undirbúið lengi og sá undirbúningur hafist löngu fyrir kosningar.
Andstæðingar ráðherra hafi annað-

hvort ekki gagnrýnt þessa gjörð hans
eða mælt með henni. Mótstaðan hafi
eiginlega einvörðungu komið frá háskólastúdentum og ekki verið meiri
„en vænta má gegn hverri nýbreytni
sem er. Er þar skemmst að minnast
þess, að ekki var betur tekið breytingunni, þegar Akureyrarskóla voru veitt
stúdentsprófsréttindi.“
Að svo búnu ræðir skólastjóri um
þróun Verzlunarskólans og telur stofnun lærdómsdeildar eðlilegt framhald
hennar. Við menntaskólana hafi verið
teknar upp tvær deildir, mála- og
stærðfræðideild, sem gert hafi stúdentsefnum kleift að velja nokkuð milli
námsgreina eftir hæfileikum og löngun
en mikill hluti námsefnis væri eftir
sem áður sameiginlegur. Erlendis hafi
fleiri deildir verið settar á stofn í
menntaskólum, til dæmis fornmála-,
nýmála-, móðurmáls- og verslunardeild, og væri því eðlilegt að deildafjöldi hér gæti breyst eftir þörfum
nemenda, munurinn á námsefni í fyrirhugaðri lærdómsdeild Verzlunarskólans og máladeildum menntaskólanna

Gísli Ásmundsson var nafntogaður kennari og mjög vinsæll meðal nemenda Verzlunarskólans. Hér er hann í kennslustund árið 1944.
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væri síst meiri en munurinn á námsefni í mála- og stærðfræðideildum.
Síðan er vikið að kjarnagreinunum
tveimur, latínu og stærðfræði, og bent
á að viðhorf manna til þess hvaða
greinar ættu að mynda kjarna náms til
stúdentsprófs hafi breyst, einu sinni
hafi gríska og hebreska verið taldar
óhjákvæmilegt einkenni á akademískri
menntun en nú detti víst fáum í hug
að hebreska geti talist nauðsynleg fyrir
„aleflingu hugsunarinnar“ hér á landi.
Hér sé um að ræða tísku og tímabundið mat og telur Vilhjálmur líklegt
að latínunám menntaskólanna eigi eftir að breytast „ef ekki minnka“. Hann
víkur síðan að kennslustundafjölda og
kveður vikustundafjölda í lærdómsdeild verða nákvæmlega hinn sama og
í lærdómsdeild menntaskólanna
(4.–6. bekk), kennsla í sérgreinum
Verzlunarskólans mæti kennslu í
kjarnagreinum þeirra.
Skólastjóri játar að Verzlunarskólinn
sé einkaskóli en tekur fram að einkaskólar erlendis hafi víða réttindi til að
brautskrá stúdenta, til dæmis í Bretlandi, Danmörku, Finnlandi, Hollandi
og Þýskalandi, og nefnir dæmi um
fjölda slíkra skóla í hverju þessara
landa um sig. Hann kveðst hafa lagt
höfuðáherslu á að Verzlunarskólanemar ættu kost á þeirri framhaldsmenntun sem best væri í landinu og mest
við þeirra hæfi en ekki á að þeir yrðu
titlaðir stúdentar. Greininni lýkur Vilhjálmur með þessum orðum:
„Mér þykir það undarlegt og ótrúlegt, ef það skyldi nú eiga mikil ítök í
ungum menntamönnum, að geta ekki
unnt jafnöldrum sínum að keppa til
sömu mennta og sama frama og þeir
hafa áður öðlast fyrir dugnað sjálfra
sín og atbeina þjóðfélagsins. Ég veit
ekki, hvaðan runnin er þess háttar
réttlætiskennd, að þeir, sem nú eru
stúdentar eða geta orðið það með takmarkaðri aðgöngu að tveimur skólum,
eigi einir að sitja að öllu háskólanámi,
hversu mikið, sem það er víkkað yfir
verksvið nýrra stétta og starfa. Ég veit
að vísu, að ekki geta menn ótakmarkað orðið stúdentar. Ég óttast samt ekki
stúdentafjöldann, ef vandað er til skólanna og höfð skynsamleg fjölbreytni
þeirra. Ég held, að allir eigi að hafa
jöfn réttindi til þess að reyna sig til
náms, en enginn þeirra nein forréttindi, önnur en gáfur sínar, dugnað og
mannkosti. Ég vil gjarnan, að Verzlunarskólamönnum verði gefinn kostur á
að njóta sín út yfir svið verslunarprófsins. Ég held, að í framtíðinni
muni margt gott geta hlotist af nánara
sambandi en nú er milli manna hins
hagnýta lífs og fræðalífsins og af auknum menntaskyldleika þeirra. Þeir eiga
að læra að virða hver annan og vinna
saman. Þeir eiga að læra að bera virðingu fyrir vísindunum vegna vísindanna og fyrir frelsi þeirra og hagnýtu
gildi í senn. Og þeir eiga einnig að vita
það, að gildi allra vísinda er fyrst og
fremst fólgið í lífsgildi þeirra, í mætti
þeirra til þess að gera mennina góða
og sterka og starfshæfa í þjónustu
andlegs og hagnýts lífs.“ 0
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Lærdómsdeild tekur til starfa

L

ærdómsdeild Verzlunarskólans
hóf starfsemi sína haustið 1943.
Þar með höfðu 5. og 6. bekkur
bæst við þær bekkjadeildir sem fyrir
voru. Haustið 1943 var reyndar aðeins 5. bekkur starfræktur og í honum voru átta piltar. Fimm þeirra
höfðu lokið verslunarprófi vorið þar
á undan en þrír höfðu lokið prófi
vorið 1941. Ein stúlka hóf einnig
nám um haustið en hætti eftir fyrstu
vikurnar
Flestar námsgreinar sem kenndar
voru í lærdómsdeild voru nemendum
að góðu kunnar en þó var ýmislegt
sem kom á óvart. Nemendur í 5. bekk
lærðu til að mynda bæði frönsku og
latínu en þær námsgreinar höfðu ekki
áður verið kenndar. Þá var námið mun
meira krefjandi og í hagfræði var til að
mynda lesin ensk námsbók sem á
sama tíma var kennd í viðskiptadeild
Háskóla Íslands. Einn pilturinn sem
var í þessum fyrsta nemendahóp lærdómsdeildarinnar lýsir þessu svo:

Fyrstu nemendur lærdómsdeildar Verzlunarskólans voru mjög metnaðarfullir og miklar kröfur gerðar til
þeirra. Hér sést Emil Ágústsson sitja yfir bókunum.

„Við, sem byrjuðum nú í haust, höfum
stundum haft jafnvel of mikið að gera
og máske fundist námið erfitt eins og
gengur. Það stafar ef til vill af því,
hvað við erum fáir og af því að við
komum svo að segja daglega upp í

sérhverri námsgrein eins og það er
kallað. En einmitt vegna þess að við
erum ekki fleiri er hægt að búast við
bærilegum árangri, enda er vart hægt
að hugsa sér betri kennslu en við höfum haft í vetur.“ 0

Hvað áttu nemendur að
læra í Verzlunarskólanum?
Í
nýju reglugerðinni um Verzlunarskólann frá haustinu 1942 var ekki
bara fjallað um nýju lærdómsdeildina heldur var þar einnig kafli um
verslunardeildina. Þar kom meðal
annars fram að á fjögurra ára námstíma skyldi kenna íslensku, ensku,
þýsku, dönsku, bókfærslu, reikning
og stærðfræði, sögu, landafræði, hagfræði, verslunarrétt, vörufræði og
stjórnfræði, vélritun, hraðritun, skrift
og íþróttir. Síðan var vikið sérstaklega
að lærdómsdeildinni.

Fjölbreytt tungumálakennsla
Í íslensku skyldi áherslan lögð á lestur
og skýringu bókmennta og lipurð í
meðferð móðurmálsins í ræðu og riti.
Nemendur í ensku skyldu æfðir í lestri
og meðferð nútímamáls, þeir skyldu
lesa að minnsta kosti eitt samfellt rit
og gera skriflegar æfingar. Sama var

uppi á teningnum í þýsku en í frönsku
skyldi þeim kenndur góður framburður og meginatriði franskrar málfræði.
Þeir skyldu lesa nægilega mikið af
frönskum texta til að verða sæmilega
læsir á franskar bækur. Í latínu skyldu
nemendur læra beygingafræðina vel,
kynnast helstu frumgreinum setningafræði og lesa eins mikið óbundið mál
og tíminn leyfði. Athygli nemenda
skyldi beint að latneskum orðstofnum
í nýju málunum og þá helst í fræðiorðum. Heimilt var skólanum, ef þetta
var tryggt, að taka upp kennslu í
ítölsku eða spænsku í staðinn fyrir latínukennsluna eða að auka frönskukennslu. Áhersla skyldi lögð á lestur
nútímamáls í dönskukennslu.
Aðrar kennslugreinar
Samkvæmt reglugerðinni skyldi í sögu
lögð áhersla á að nemendur hefðu á

valdi sínu greinilegt yfirlit um almenna
sögu en einnig þekkja frumatriði um
meðhöndlun sagnfræðilegra heimilda
og sögulegan skilning. Nemendur
skyldu læra ágrip dýra- og grasafræði
og nokkur höfuðatriði í eðlis-, efna- og
jarðfræði, einkum miðað við íslensk
náttúru- og framleiðsluskilyrði. Heimilt
var að láta hluta þessarar kennslu fara
fram í verslunardeild og skyldi skólastjóri þá samræma kennslu og kennslustundafjölda í báðum deildum. Nemendur skyldu læra algebru, rúmfræði og
allítarlegt ágrip af hornafræði en einnig
bar að æfa þá í „exakt hugsun“, þeir
skyldu nema helstu atriði þess bókhalds, sem snerti endurskoðun, gagnrýningu reikninga, status og helstu viðskiptavenjur þessu tengdar. Loks skyldu
þeir nema hagfræði, almenna og hagnýta, og yfirlit yfir stjórnarfar og félagsmál með sérstöku tilliti til Íslands. 0

1943
✔ Fjallkirkjan eftir Gunnar Gunnarsson
kemur út í þýðingu Halldórs Laxness

✔ Lög sett um minnst 12 daga orlof á ári
✔ Níu menn látast af áfengiseitrun í
Vestmannaeyjum

✔ Þýski herinn í Stalíngrad gefst upp. Herir
bandamanna sækja alls staðar fram

✔ Þjóðverjinn Hofmann býr til ofskynjunarlyfið LSD

✔ Penisillín er notað í stórum stíl til þess að
lækna hermenn
Þórarinn Sveinsson, Ebeneser Ásgeirsson og Guðni Hannesson rýna í skólabækurnar.
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Kínversk leikfimi og kaffi á Hótel Borg
Nemendur útskrifaðir 1944 hittast mánaðarlega

L

ýðveldisárið 1944 útskrifuðust
59 nemendur með verslunarpróf
frá Verzlunarskóla Íslands.
Fimmtán úr hópnum héldu áfram
námi í lærdómsdeild skólans og útskrifuðust þaðan með stúdentspróf
tveimur árum síðar. Árið 1994 kom
hópurinn saman til þess að fagna 50
ára verslunarprófsafmæli. Einhverjum varð að orði að töluvert hefði
fækkað í árgangnum, sumir voru
heilsulausir en aðrir fallnir frá. Þremur árum síðar hittust þau aftur þegar
einum úr hópnum var fylgt til hvílu.
„Þá ákváðum við að koma reglu á
þetta,“ segja þau. „Svo að við vissum
nú hvenær væri verið að jarða
hvern.“
Árið 2005 eru 28 eftir í hópnum.
„Við hittumst einu sinni í mánuði yfir
vetrartímann á Hótel Borg og drekkum
morgunkaffi. Auk þessu æfir hluti af
hópnum, um níu manns, saman Qi
Gong-leikfimi tvisvar í viku undir
stjórn Gunnars Eyjólfssonar leikara,“
segja þessir glaðlegu Verzlingar á sérstöku stefnumóti í Grasagarðinum í
Laugardal.
Þau hafa meiri áhuga á að ræða um

líðandi stund, þjóðfélagsmál, ferðalög
og nánustu framtíð, heldur en fjarlæga
fortíð. Þegar pólitík ber á góma segjast
þau hafa mjög ólíkar stjórnmálaskoðanir en það hafi samt sem áður aldrei
haft nein áhrif á vinskapinn. Aðspurður um árin í Verzló svarar einn úr
hópnum: „Þetta var bara ægilega
skemmtilegt, ég held að ég hafi aldrei
notið lífsins eins vel eins og á skólaárunum.“ Þau rifja einnig upp eftirminnilega ferð um Suðurland eftir
verslunarpróf og kynni sín af litríkum
kennurum. Ingi Þ. Gíslason var greinilega í miklu uppáhaldi.
„Hann var sannarlega góður kennari
og yndislegur maður.“
„Ég var aftur á móti svo hrædd við
Steina bókara,“ segir ein kvennanna,
„en strákarnir, sem voru svo góðir í
bókfærslu, áttu í honum hvert bein.“
„Þú kunnir bara ekki lagið á honum,“ skýtur einn karlanna að.
„Nei, ég kunni ekkert á honum lagið,“ samsinnir hún og dæsir.
Áfram halda umræðurnar og þau
rifja upp sögur um heimagert konfekt
sem selt var í skólabúðinni, MR-inga
sem ekki vildu fara með Verzlingum í

Hópurinn sem hittist í grasagarðinum vorið 2005. Efri röð frá vinstri: Gunnar Zöega, Jóhannes Proppé,
Tómas Óskarsson, Jón Ásgeirsson, Guðni Hannesson og Gunnar Eyjólfsson. Neðri röð frá vinstri: Lilja
Magnúsdóttir, Erna Matthíasdóttir, Sigríður Guðmundsdóttir og Sigríður Ásgeirsdóttir.

útskriftarferð til Evrópu og Vilhjálm Þ.
Gíslason skólastjóra sem þau segja að
hafi verið ákaflega viðkunnanlegur og
mikill persónuleiki. Eftir myndatökuna
leysist hópurinn fljótlega upp. Sumir

þurfa að drífa sig til vinnu, aðrir upp í
sumarbústað. Einhverjir fá sér göngutúr
í Grasagarðinum en þrír karlmenn úr
hópnum staldra við og virðast vera að
bera saman farsímana sína. 0

Sjálfstæði í sjónmáli
Þegar stefndi í að Íslendingar slitu
konungssambandinu við Danmörku
tóku Verzlunarskólanemendur virkan
þátt í umræðum um íslenskt þjóðerni
og varðveislu þess. Vorið 1942 var
haldinn sérstakur málfundur helgaður þessu efni, eins og fram kom í
Verzlunarskólablaðinu skömmu síðar.
Þar sagði meðal annars:
„Fundurinn
hófst með
nokkrum
snjöllum og
vel völdum
ávarpsorðum
frá Vilhjálmi Þ.
Gíslasyni skólastjóra. Auk hans

Frá peysufatadeginum 1944.

✔
✔

✔
✔
✔
Af þeim sem luku verslunarprófi árið 1944 héldu 15 áfram námi í lærdómsdeild skólans. Í þeim hópi voru
þrjár fyrstu stúlkurnar sem luku stúdentsprófi frá Verzlunarskólanum. Það voru þær Lydía Thorarensen,
Jóhanna Tryggvadóttir og Sigríður Ásgeirsdóttir.

1943

1944

fluttu ræður um þetta mál þeir Emil
Magnússon og Torfi Ólafsson. Mikill
áhugi er ríkjandi í skóla okkar fyrir
íslensku þjóðerni og varðveislu þess,
og mun íslenska þjóðin eiga í skóla
okkar marga góða, nýta og sanna Íslendinga, sem hafa vilja til og munu
bera heill landsins fyrir brjósti.“
Umræðan hélt áfram næstu ár.
Danir fengu enn sem fyrr fremur
harða útreið og í fullu samræmi við
söguskoðun þess tíma var þeim
kennt um flest allt sem miður hafði
farið í íslensku þjóðlífi. Sá andi
sem ríkti í þjóðfélaginu endurspeglast í skrifum nemenda, eins
og sjá má á eftirfarandi glefsum úr
Verzlunarskólablaðinu árið 1944:

„Miklar og dýrmætar fórnir hafa verið færðar á altari frelsisins.“
„Að vísu eru ýmis tímabil sem skugga bregður á; tímabil þegar lítið er aðhafst og lítið gengur, en jafnvel þá lifði og dafnaði frelsisástin hvað mest
með þjóðinni, uns hún loks brýst fram í kvæðum, ritum og gjörðum okkar bestu skálda, rithöfunda og athafnamanna, og fylkir þjóðinni sameinaðri og vígreifri fram til sigursællar baráttu.“
„En smám saman flæddi ólga valdafýsnarinnar inn í landið með lamandi
áhrifum.“
„Á þessum árum [einokunarverslunarinnar] er íslenska alþýðan svo mergsogin og kúguð að þeir sem ekki falla úr hungri eða landfarsóttum rétt
draga fram lífið á hinn frumstæðasta hátt.“
„Þeir sem ferðast um land vort fyllast ósjálfrátt gleðiblandinni ánægju er
þeir virða fyrir sér þetta fagra form línu og lita, beljandi fossa og iðandi ár
innan um jökulbungur og hraunbreiður, og vér megum þrátt fyrir allt
þakka forsjóninni þær gjafir sem hún hefur gefið oss.“

1945
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Skólastjóri og kennarar Verzlunarskóla Íslands árið 1947. Vilhjálmur skólastjóri er fyrir miðju í fremstu röð. Honum á vinstri hönd er dr. Jón Gíslason, fyrsti fastráðni kennari skólans og síðar skólastjóri.

Fyrstu fastráðnu kennararnir
A

llt frá stofnun Verzlunarskólans
höfðu allir kennarar, að skólastjóra undanskildum, verið
stundakennarar. Á fjórða áratugnum
kom stundum til umræðu í skólanefnd hvort ekki væri æskilegt að
fastráða nokkra kennara og virðist þáverandi skólastjóri, Vilhjálmur Þ.
Gíslason, hafa verið þessu hlynntur.
Mál þetta var til umræðu í skólanefnd
16. júní 1939 en þar virðast menn
hafa verið þeirrar skoðunar að sami
kennarinn ætti aðallega að kenna eina
grein og í sem flestum bekkjum.
Leiddi þetta hug manna að fastráðningu kennara og var skólastjóra falið
að gera tillögur um hana. Vikið var að
þessu á skólanefndarfundum næstu
árin en ákvarðanir voru ekki teknar.

Tímamótasamningur við dr. Jón
Gíslason
Sumarið 1941 barst skólanefnd tilboð
frá dr. Jóni Gíslasyni sem verið hafði
stundakennari við Verzlunarskólann frá
1935. Bauðst dr. Jón til að gerast fastráðinn kennari að uppfylltum tilteknum
skilyrðum. Vilhjálmur skólastjóri mælti
með því að tilboði dr. Jóns yrði tekið en
lét þess jafnframt getið að athugandi
væri að fastráða fleiri kennara ef ástæður leyfðu. Skólanefnd samþykkti samhljóða að taka tilboði dr. Jóns og hlaut
hann fastráðningu þetta haust.
Einhver mismunur virðist hafa verið
á þeim kjörum, sem dr. Jón Gíslason
fékk 1941, og kjörum kennara við
menntaskólana. Hann ritaði skólanefnd
bréf sem hún fjallaði um 14. mars
1944. Þar upplýsir dr. Jón að sér hafi
boðist staða við Menntaskólann í
Reykjavík og spyrst fyrir um hvort

skólanefnd vilji tryggja sér sömu kjör
og þar séu í boði. Skólastjóri flutti
nefndinni á fundinum þau skilaboð frá
kennurum skólans að þeir teldu brýna
nauðsyn bera til að fjölga föstum kennurum við skólann. Þetta var rætt á
þremur fundum en hinn 5. júlí 1944
var samþykkt að bjóða dr. Jóni Gíslasyni sömu kjör og honum byðust í MR.
Á þeim fundi var einnig fjallað um bréf
frá Kennarafélagi Verzlunarskólans um
fastráðningu kennara og var skólastjóra
falið að semja tillögur um það efni og
leggja fyrir næsta fund. Þar lagði hann
til að fastráðnir yrðu fjórir kennarar,
Ásgeir Hjartarson, Gísli Ásmundsson,
Ingi Gíslason og Þorsteinn Bjarnason.
Kennsluskylda þeirra yrði 27 vikustundir og grunnlaun 400 krónur á
mánuði.
Kennarafélag stofnað
Fjórmenningarnir voru fastráðnir haustið 1944 og voru fastir kennarar þá fimm

auk skólastjóra. Nýir kennarar voru
ekki ráðnir í þeirra stað. Tveir kennarar
voru síðan fastráðnir haustið 1953, Sigurður Ingimundarson og Sölvi Eysteinsson, og hinn þriðji vorið 1954, Sigurður
Guðjónsson. Voru fastráðnir kennarar
þá aftur orðnir fimm auk skólastjóra.
Ásgeir Hjartarson hafði verið ráðinn
stundakennari við skólann 1940, Gísli
Ásmundsson árið 1933, Ingi Gíslason,
bróðir Vilhjálms skólastjóra, árið 1932,
Sigurður Guðjónsson árið 1931 og Þorsteinn Bjarnason árið 1931. Þeir Sigurður og Þorsteinn gengu undir bínefnum,
Siggi lærer eða lærerinn og Steini bókari
eða bókarinn. Athyglisvert er að um
skeið virðast skólanefndarmenn hafa
talið vænlegt til lækkunar á rekstrarkostnaði að ráða fleiri fasta kennara til
starfa. Þetta kom fram á skólanefndarfundi 19. desember 1949. Vilhjálmur
skólastjóri tók undir þetta sjónarmið,
áleit að jafnvel fastráðning eins kennara
til viðbótar mundi spara fé.

Ástæða er til að ætla að Kennarafélag Verzlunarskóla Íslands hafi verið
stofnað á vormánuðum 1944 og þá
eftir að erindi kennaranna var fyrst
borið upp í skólanefnd enda getur
þess þá ekki. Annars hefjast bréfaskipti á milli Kennarafélags Verzlunarskólans og skólanefndar þegar árið
1944. Ýmis mál bar á góma, einkum
stílapeninga- og orlofsmál en einnig ný
launalög. Ljóst er að skólanefndin hefur þá þegar markað þá stefnu að fastráðnum Verzlunarskólakennurum bæri
sömu kjarabætur og aðrir kennarar
fengju. Nokkrum erfiðleikum olli að
skólinn var að hluta talinn vera á
gagnfræðastigi og að hluta á menntaskólastigi og greiddist ekki úr þessu
fyrr en eftir nokkra áratugi. Einnig olli
erfiðleikum að stílapeningar virðast
ekki hafa verið samræmdir á milli
skóla í bænum um miðbik fimmta áratugarins eftir upplýsingum, sem skólanefnd aflaði, að dæma. 0

Leikfimikennsla
í fastari skorðum
Þrátt fyrir að leikfimi hafi verið orðin
föst kennslugrein á þessum tíma gætti
nokkurrar óánægju með fyrirkomulag
leikfimikennslunnar og þá einkum
tímasetningu. Þar sem erfiðlega gekk
að fá leigt íþróttahús á daginn fór
kennslan fram seint á kvöldin. Ekki
áttu allir nemendur jafn auðvelt með
að komast frá á þeim tíma og var
mæting því ekki mjög góð. Þetta

1943

1944
✔ Ísland verður lýðveldi 17. júní
✔ Sveinn Björnsson kjörinn fyrsti forseti

breyttist loksins árið 1944 en þá tókst
skólanum að fá leigða aðstöðu í fimleikahúsi Menntaskólans í Reykjavík.
Þar með komst leikfimikennslan í fastari skorður. Hver bekkur fyrir sig sótti
leikfimitíma þrisvar í viku en áður
höfðu nemendur úr öllum bekkjum
sótt leikfimitíma saman og var þá
hópnum aðeins skipt upp eftir kyni en
ekki eftir bekkjardeildum. 0

1944

Íslands

✔ Þýskur kafbátur sökkvir Goðafossi, 24
farast

✔ Innrás herja bandamanna í Normandí.
Bandamenn ráðast inn í Þýskaland

✔ Oswald Avery uppgötvar að DNA-keðjan
ræður erfðum

✔ Borgarastríð hefst í Grikklandi
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Nokkurs konar
tilraunabekkur
Árni J. Fannberg forstjóri

Á

rni J. Fannberg var í hópi þeirra
sem útskrifuðust með stúdentspróf frá VÍ sumarið 1945. Hann
nam síðar viðskiptafræði við Háskóla
Íslands og starfaði lengst af hjá Kúlulegusölunni, þar af sem forstjóri frá
árinu 1968. Hann segir svo frá fyrsta
stúdentsárganginum:
„Kennslan hófst hálfum mánuði áður en skólinn var settur. Þá lásum við
einungis nýju fögin, frönsku og latínu. Það var okkur mikið lán að dr.
Jón Gíslason kenndi okkur bæði þessi
fög að viðbættri ensku og þýsku.
Hann reyndist okkur mjög góður
kennari og tókst að halda áhuga okkar
á náminu vakandi. Við vorum níu,

sem hófum námið haustið 1943, ein
stúlka og átta strákar, en annað hvort
var að stúlkunni leist ekki á okkur
eða námsefnið því að hún hætti strax
eftir fyrstu tímana. En um jólaleytið
hætti einn pilturinn námi, af hvaða
orsökum man ég ekki. Við hinir sjö
strákarnir, sem eftir sátum, mynduðum síðan þennan fyrsta stúdentaárgang ... Ekki held ég að litið hafi verið
upp til okkar sérstaklega, en ekki var
laust við að okkur sjálfum þætti þónokkuð til okkar koma. Við vorum
reyndar ... nokkurs konar tilraunabekkur, enda mátti glöggt merkja viðleitni í þá átt að hafa prófin ekki léttari en í Menntaskólanum og flestir

Þessir piltar voru þeir fyrstu sem sátu í lærdómsdeild Verzlunarskólans. Í aftari röð frá vinstri eru Óskar
Kristjánsson, Jón Ó. Hjörleifsson, Karl B. Guðmundsson og Árni J. Fannberg. Í fremri röð frá vinstri eru
Gísli Guðlaugsson, Valgarð Briem og Helgi Hjartarson.

hinir sömu prófdómarar voru í
Menntaskólanum og Verzlunarskólanum ... við vorum allir af vilja gerðir
sjálfir og lögðum okkur fram við námið, og þótt prófin stæðust fyllilega
samanburð við Menntaskólaprófin var

útkoman góð. Allir fengum við fyrstu
einkunn.“
Árni hlaut 7,31 í einkunn á stúdentsprófi og var dúx hópsins og þar
með fyrsti dúx skólans sem brautskráðist með stúdentspróf. 0

Hugleiðingar við burtfararpróf
Við stöndum nú á merkum tímamótum. Við erum um það bil að ljúka
námi okkar og yfirgefum nú skólabekkinn til þess að taka virkan þátt í
athafnalífinu. Á þessum tímamótum
þykir mér rétt að við stöldrum við
augnablik, lítum yfir farinn veg og
íhugum framtíðina. Við höfum nú verið þrjú til fimm ár í skólanum og búið
okkur af kappi undir það að leggja út í
lífið, ein og óstudd af öðrum. Þessi
undirbúningstími hefur að nokkru
leyti verið eins og nokkurs konar leikur, að minnsta kosti fyrir sum okkar,
áhyggjulaus leikur, og við höfum ekkert verið að rekast í því um hvað þessi
leikur snýst. Við höfum komið í skólann á hverjum virkum degi vel eða illa
lesin eða kannske stundum alveg ólesin, reynt að fylgjast með í kennslustundum, jafnvel reynt að komast hjá
því að verða tekin upp, mætt á

dansæfingum o.s.frv., og nú erum við
allt í einu búin að ganga gegnum allan
skólann og eigum að fara að sjá fyrir
okkur sjálf. Þá kemur að því að við
verðum að nota þá hæfileika sem við
höfðum öðlast í skólanum.
Menn verða að kunna til sinna
starfa, annars fá þeir alls ekkert að
gera. En kunnum við nú, hvert okkar,
það sem hverjum sæmilega menntuðum verslunarmanni er nauðsynlegt að
kunna? Þessu verður auðvitað hver að
svara fyrir sig en ef allir hafa notfært
sér þá menntun sem Verzlunarskólinn
veitir ætti enginn að þurfa að svara
neitandi. Þessi menntun er það fullkomin að hver sá sem hefur tileinkað
sér hana til fullnustu er vel sambærilegur við verslunarmenn í hvaða landi
sem er. En höfum við nú tileinkað
okkur þessa menntun eins og vera ber?
Það þýðir auðvitað ekkert að fara að

hugsa um það núna þegar við eigum
að fara að útskrifast, en það er ábyggilegt að margur maður hefur grátið af
harmi yfir því að hafa ekki lagt meira
að sér við námið meðan hann hafði
tækifæri til þess og varð þess vegna að
láta mörg glæsileg tækifæri til alls konar frama ganga sér úr greipum. Íhugið
þetta vel, þið sem nú eruð að byrja í
skólanum. Vanrækið ekki námið, látið
það ganga fyrir öllu öðru. Munið það
að þessi fjögur ár, aðeins einn átjándi
partur af lífi ykkar, getur veitt ykkur
betri tækifæri og meiri hamingju en
ykkur grunar, en aðeins ef þið vinnið
vel og stundið námið af kappi.
Að lokum óska ég bekkjarsystkinum mínum og öðrum nemendum
skólans góðs gengis og gróða um alla
framtíð.
Högni Böðvarsson

Fyrstu stúdentar Verzlunarskóla Íslands taka á móti stúdentsprófsskírteinum sínum í einni af skólastofum
skólans við Grundarstíg.

endurskoðandi og annar hagfræðingur. Tveir voru skráðir fulltrúar, þar af
annar í New York, og einn bankaritari.

1945

Veturinn 1944–1945 tók Verzlunarskólakórinn til starfa undir stjórn
Halls Þorleifssonar. Þennan starfsvetur voru í kórnum 15 piltar og 12
stúlkur. Karlakór hafði verið starfandi
í skólanum með hléum frá árinu
1931 og einnig höfðu verið gerðar
nokkrar tilraunir með að starfrækja
kór sem í voru bæði piltar og stúlkur. Verzlunarskólakórinn hefur verið
starfræktur sleitulaust frá árinu 1944
og fagnaði því 60 ára afmæli sínu
haustið 2004. Allt frá fyrstu tíð hefur
kórinn komið fram á Nemendamóti
skólans en misjafnt er hver starfsemin hefur verið utan þess. Sum
árin hefur kórinn sungið við brautskráningu og aðra opinbera viðburði
á vegum skólans. 0

Verzlunarskólablaðið,1946

Hvað varð um stúdentana?
Árið 1945 brautskráðust fyrstu stúdentarnir frá Verzlunarskólanum. Þessi
útskriftarhópur taldi sjö pilta. Að útskrift lokinni settust fimm þeirra á
skólabekk í Háskóla Íslands. Fjórir
þeirra lögðu stund á viðskiptafræði en
einn lögfræði. Einn nemandi hélt utan
til náms en tveir fóru út á vinnumarkaðinn og fengu strax góðar stöður,
veitti annar forstöðu tryggingafyrirtæki
en hinn hraðfrystihúsi.
Árið 1946 brautskráðust fimmtán
nemendur, tólf piltar og þrjár stúlkur.
Átta þeirra hófu nám í Háskóla Íslands, þrír héldu utan til náms og tveir
fóru utan til skemmri dvalar. Ekki er
vitað um afdrif tveggja úr hópnum á
þessum tíma. Tíu árum síðar störfuðu
aftur á móti tveir sem skrifstofumenn
og tveir sem skrifstofustjórar, einn var

Verzlunarskólakórinn tekur til starfa

Einn úr hópnum varð arkitekt og tveir
verslunarmenn. Stúlkurnar þrjár voru
allar titlaðar húsfreyjur árið 1955. 0

1946

Gjafir
afmælisárganga
Í vöxt færðist á fjórða áratugnum að
afmælisárgangar fjölmenntu í skólann
þegar honum var slitið. Yfirleitt komu
þessir nemendur færandi hendi og
gáfu skólanum peningaupphæðir,
málverk eða einhver kennslutæki.
Þetta varð fljótlega að hefð. Allir afmælisárgangarnir gáfu peninga á 40
ára afmæli skólans 1945 og mæltu
talsmenn allra utan tveggja fyrir um
að féð skyldi renna í húsbyggingarsjóð.
Einn hópurinn stofnaði minningarsjóð um látinn félaga og skyldi fé úr
sjóðnum varið til verðlauna fyrir
móðurmálskunnáttu sem veitt yrðu
við skólaslit. Annar hópur stofnaði
sjóð til styrktar efnalitlum nemendum. Væntanlega tengist stofnun
Styrktarfélags Verzlunarskólans þessum tímamótum. 0
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Húsbyggingaráform
K

aupin á Grundarstíg 24 bættu
húsnæði skólans verulega á
fjórða áratugnum en þegar
kom fram yfir 1940 þótti sýnt að þau
húsakynni nægðu ekki til frambúðar,
ekki síst eftir að lærdómsdeild tók til
starfa.

Lóðakaup á dagskrá
Vilhjálmur Þ. Gíslason, skólastjóri,
vakti á skólanefndarfundi 31. janúar
1943 athygli á ýmsum atriðum sem
huga þyrfti að, til dæmis stofnun
kennslu- og æfingaskrifstofu búinni
ritvélum og að koma upp kennslu- og
æfingabúðum í skólanum, einnig
vörusafni. Önnur atriði lutu að húsakynnum, athuga þyrfti möguleika á að
koma upp aðstöðu fyrir félagslíf nemenda, þeir þörfnuðust einnig samkomusalar og íþróttahús skorti. Tveir
síðustu liðirnir á lista skólastjóra
hljóðuðu svo:
11. Að gerð verði áætlun um nauðsynlegar húsabætur til að koma fyrir þeim
nemendafjölda, sem skólinn ætlar að
taka við eða verður að taka við, og
að skólinn tryggi sér lóðir í umhverfi
sínu, svo að ekki verði þrengt um of
að honum, ef honum er ætlaður
framtíðarstaður þar sem hann er nú
(en það er í sjálfu sér góður staður).
12. Að gerðar verði ráðstafanir til fjársöfnunar í þessu skyni.
Skólanefnd var sammála um að hér
væri um þarfleg málefni að ræða og
skyldi þeim sinnt eftir því sem aðstæður leyfðu.
Skólanefnd samþykkti 14. mars
1944 að leita til Nemendasambands
skólans um stofnun félags sem hefði
það að markmiði að styrkja Verzlunarskólann og ekki síst byggingarstarfsemi á hans vegum. Stofnfélagar
skyldu greiða stofngjald, 100, 500 eða
1.000 krónur eftir efnum og ástæðum,
en auk þess skyldu félagsmenn greiða
árgjald, 100 krónur. Hinn 30. apríl
1945 upplýsti formaður skólanefndar
að hann hefði safnað 15.000 krónum í
sjóð þennan.
Urgur í kaupsýslumönnum
Um þetta leyti var skólinn hættur að
geta tekið við öllum þeim nemendum
sem leituðu eftir inntöku. Vilhjálmur
Þ. Gíslason skólastjóri upplýsti á
skólanefndarfundi 17. október 1944
að urgur væri í mörgum kaupsýslumönnum vegna þess að þeir kæmu
ekki inn í skólann öllum þeim nemendum sem þörfnuðust skólavistar.
Raunar var hér einvörðungu um að
ræða fólk sem að sögn skólastjóra
hafði ekki staðist próf en eigi að síður
kvað hann erfitt að koma fólki í skilning um að skólinn hefði ekki yfir ótakmörkuðu húsrými að ráða. Skólanefnd
var sammála um að ógerningur væri
að taka fyrrnefnt fólk inn í skólann en

Árið 1940 var skólahúsnæðið við Grundarstíg þegar orðið of lítið undir starfsemi skólans. Bæði vantaði aðstöðu undir verklegar æfingar, vélritunarstofu og húsnæði fyrir
félagslíf nemenda.

ákvað að kanna hvort unnt yrði síðar
um veturinn að setja á stofn einhverja
aukakennslu (námskeið) fyrir verslunarfólk. Þessi aðsókn hefur væntanlega
gert húsnæðisvanda skólans enn augljósari en ella.
Lóðamál voru til umræðu á skólanefndarfundi 17. apríl 1945. Þar upplýsti Magnús Kjaran, formaður nefndarinnar, að lóðarræma norðan við
skólann væri til sölu og ætti að kosta
50.000 krónur. Formaður taldi lóðarræmu þessa raunar ekki vera mikils
virði en eigi að síður samþykkti skólanefndin að bjóða 20.000 krónur í
hana. Magnús Kjaran upplýsti á fundinum að Theodor Siemsen, eigandi
húseignar og lóðar
að Þingholtsstræti
36, hefði heitið
skólanum forkaupsrétti að þessari eign
sem skólanefndarformaður kvaðst
hafa mikla ágirnd á.
Ekki virðist hafa orðið af kaupum að
sinni.
Sótt um lóð við
Melatorg
Lóðamál voru aftur á
dagskrá sumarið
1947. Upplýst var á
skólanefndarfundi 17.

1943

ágúst að nefndin hefði skoðað þrjár
lóðir og var samþykkt að sækja um
lóð til bæjarráðs. Tólf dögum síðar var
samþykkt að óska eftir því við viðkomandi ráðherra að húsameistari ríkisins gerði teikningu að skólahúsi á
nýrri lóð og einnig að nýju skólahúsi á
Grundarstígslóðinni. Af umræðum 17.
apríl 1945 er ljóst að nefndin taldi
góðar vonir standa til þess að húsameistari mundi teikna nýtt skólahús
endurgjaldslaust. Nefndin greiddi 28.
ágúst 1947 atkvæði um tvær lóðir sem
taldar voru koma til álita, var önnur
við Melatorg og hin við Reykjahlíð.
Var samþykkt með tveimur samhljóða

atkvæðum að sækja um lóðina við
Melatorg, tveir nefndarmenn sátu hjá.
Það var gert og umsóknin send skipulagsnefnd bæjarins. Hún mælti sérstaklega með tveimur lóðum, annarri,
þar sem skólinn var til húsa og yrði þá
lóð hans stækkuð að mun, en hinni
við Melatorg. Óskar Norðmann lét þá
bóka að hann teldi þá lóð, sem skólinn stóð á, vera svo góða að ekki væri
ráðlegt að sleppa henni fyrr en betri
lóð væri fengin. Óskar var skólanefnd
til aðstoðar við umsókn um lóð á þessum árum og raunar fleiri atriði tengd
fyrirhugaðri byggingu.
Húsbyggingarmálin lögðust í
nokkurn dvala undir 1950
hvort sem það var að kenna
fjárskorti eða ástandinu í
efnahagsmálum Íslendinga,
þessi ár voru tímabil hafta og
Fjárhagsráðs. Tilraun var gerð
til að efla húsbyggingarsjóð
skólans með samskotum. Árangur varð sá að sjóðnum
bárust 200.000 krónur á árinu 1948. Tilraunum var
haldið áfram en árangurinn
olli vonbrigðum. Egill Guttormsson skólanefndarmaður lýsti af þessari ástæðu
þeirri skoðun sinni á skólanefndarfundi 19. desember
1949 „að þessi fjáröflunarleið væri úr sögunni“. 0

1947
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Skólabúð opnuð

1945
✔ Jóhannes Kjarval heldur málverkasýningu
og selur allar myndirnar á 20 mínútum

✔ Guðmundur Kamban skáld myrtur í

V

eturinn 1944–1945 var bóksala
nemenda í skólanum lögð niður. Fáir höfðu nýtt sér hana árin þar á undan, eða allt frá því að
stríðið skall á og peningar tóku að
streyma inn í landið. Eða eins og
segir í Verzlunarskólablaðinu 1945:
„Nemendur þurfa ekki að spara
aurana eins og áður og vilja heldur
kaupa nýtt þótt dýrara sé.“
Haustið 1945 yfirtóku nemendur 6.
bekkjar það húsnæði sem áður hafði
verið notað undir bóksölu og opnuðu
þar sælgætissölu sem starfrækt var í
fjáröflunarskyni fyrir fyrirhugaða útskriftarferð til Norðurlanda; ferð sem
aldrei virðist hafa verið farin. Nokkur
óánægja var með þetta fyrirkomulag.
Þótti sumum ótækt að bókum hefði
verið skipt út fyrir sælgæti. Því var
stungið upp á því að 6. bekkur starfrækti verslun sem seldi jafnt notaðar
bækur sem og sælgæti. Hélst það fyrirkomulag í einhverri mynd allt til ársins 2004.
Árið 1949 var farið að selja mjólk,
brauð, kökur og ávexti í versluninni
sem þá fékk nafnið Skólabúðin. Gekk
hún undir því nafni langt fram á sjöunda áratuginn en síðustu áratugi aldarinnar nefndist hún Sambúð. Um
miðja öldina voru sjöttu bekkingar að
þreifa fyrir sér með ýmsar fjáröflunarleiðir í tengslum við rekstur verslunarinnar. Um tíma voru til að mynda seld
jólakort og sérstök barmmerki merkt
Verzlunarskólanum í versluninni, og

Kaupmannahöfn

✔ Verzlunarskóli Íslands brautskráir fyrstu
stúdenta sína, sjö pilta

✔ Þjóðverjar og Japanir gefast upp

✔
✔

skilyrðislaust. Kjarnorkusprengjum varpað
á tvær japanskar borgir. Hitler fremur
sjálfsmorð. Mússólíni er tekinn af lífi.
Heimsstyrjöldinni lýkur
Skelfileg aðkoma í útrýmingarbúðum
nasista
Franklin D. Roosevelt forseti látinn

Fegurðardrottning kosin
í fyrsta sinn
Haustið 1945 var fegurðardrottning
Verzlunarskólans kosin í fyrsta skipti.
Atkvæðaseðlum var útbýtt til allra
pilta í skólanum og voru úrslitin
kunngerð á fundi Málfundafélagsins.
Valið virðist ekki hafa vafist fyrir
mönnum. Jóhanna Bjarnadóttir úr 1.
bekk sigraði örugglega, hún fékk 80%
greiddra atkvæða og hlaut þar með
titilinn Fegurðardrottning Verzlunarskóla Íslands. 0

Skíðafrí misnotuð

Skólabúðin tók til starfa árið 1945 og var rekin í fjáröflunarskyni fyrir utanlandsferð 6. bekkjar. Árið 1949
voru seld í Skólabúðinni bæði brauð, kökur, ávextir og bindi með ástimpluðum Verzlunarskólamerkjum.
Þessi mynd er væntanlega frá árinu 1953.

veturinn 1948–1949 létu nemendur 6.
bekkjar útbúa bindi með ástimpluðum

Verzlunarskólamerkjum og seldu þau í
Skólabúðinni. 0

Það hefur verið venja hjá skólanemendum að fara nokkrar skíðaferðir á
hverjum vetri. Þetta er bæði heilsusamleg skemmtun og góð tilbreyting
frá skóla og námi, enda hafa þessar
skíðaferðir yfirleitt heppnast vel. En
þátttaka nemenda hefur ekki alltaf
verið sem ákjósanlegust. Allir sem
vettlingi geta valdið eiga að hrista af
sér slenið og koma með. Það er líka
ófyrirgefanlegt þegar nemendur
skrifa sig á skíðalistann í þeim eina
tilgangi að fá frí frá skóla og hirða
ekkert um að mæta í ferðina sjálfa.
Verzlunarskólablaðið, 1946

Skólaselsmálið
endurvakið

Á fimmta áratugnum skapaðist sú hefð að fjórðubekkingar afhentu þriðjubekkingum skólafánann sem tákn um að nú tækju þeir við stjórn félagslífsins. Þessi mynd
er tekin við fánaafhendingu vorið 1947.

Fánaafhending
Sá siður hefur verið að undanförnu að
fjórðubekkingar ár hvert hafa afhent
þriðjubekkingum fána skólans sem tákn
þess að þeim beri að halda við heiðri
skólans og hafa forgöngu í félagslífi

nemenda. Á síðastliðnu vori afhenti Jón
Rafn Guðmundsson, sem verið hafði formaður MFVÍ, þáverandi formanni þess,
Eyjólfi K. Jónssyni, fánann í viðurvist
allra þriðju- og fjórðubekkinga. Héldu

1945

þeir báðir snjallar ræður og óskuðu
skólanum og nemendum, bæði þeim
sem voru að yfirgefa skólann, og öllum
þeim sem eftir sátu, alls hins besta.
Verzlunarskólablaðið, 1947

1946

Árið 1946 var skólaselsmálið tekið
upp að nýju og kosin sérstök nefnd
sem átti að sjá um fjáröflun. Nefndin
skipulagði nokkrar ferðir út fyrir bæinn til að leita að hentugum stað fyrir
skólaselið. Þeir staðir sem helst þóttu
koma til greina voru við Hafravatn og
í Mosfellsdal. Um sumarið hélt skólaselsnefndin tíu dansleiki og var hagnaður af þeim látinn renna í sjóð sem
ætlaður var til byggingar skólasels.
Svipað fyrirkomulag var haft allt til
ársins 1959 en það ár var ákveðið að
leggja selsnefndina niður og voru
peningar sjóðsins látnir renna í nýjan
sjóð, Framkvæmdasjóð MFVÍ, og
skyldi nota hann til að bæta aðstöðu
nemenda til iðkunar félagsstarfsemi í
skólanum. 0
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Skólaferðalag nemenda
á Laugarvatn
Þ

ann 6. maí 1946 fóru nemendur 2. bekkjar Verzlunarskólans
í vorferðalag á Laugarvatn.
Prófin voru að baki og sumarið
framundan. Ungmennin voru meðvituð um að ferðalag þetta ætti eftir
að standa upp úr þegar þau síðar
meir litu til baka til skólaáranna.
Með það viðhorf í farteskinu lögðu
þau eftirvæntingarfull af stað í einni
rútu og tveimur fólksbílum. Á leiðinni styttu þau sér stundir við að tala
saman, gæða sér á súkkulaði og njóta
umhverfisins út um bílrúðurnar. Þegar komið var á Kambabrún stöðvuðu
bílstjórarnir bílana, unglingarnir
stigu út og virtu fyrir sér útsýnið.
Rétt fyrir hádegið var komið á leiðarenda. Unglingarnir hrópuðu „Verzlunarskólahúrra“ fyrir bílstjórunum
sem síðan héldu til baka til Reykjavíkur, en Verzlingarnir gengu niður
að skólahúsinu þar sem þau höfðu
fengið gistingu.
Eftir að allir höfðu fengið útdeilt
herbergjum fóru nemendur niður í
kjallara skólahúsnæðisins og snæddu
þar hádegisverð ásamt nemendum og
starfsfólki Menntaskólans. Salurinn var
þéttskipaður, stimamjúkar blómarósir
með hvítar svuntur gengu um beina.
Verzlunarskólastúlkurnar gutu augunum til Laugarvatnsstrákanna sem
þóttu einstaklega myndarlegir.
Eftir matinn var ákveðið að ganga
upp á Laugarvatnsfjall og var göngugarpurinn Ingunn Ágústsdóttir aðalforkólfur í þeirri ferð. Fékk hún flesta
úr hópnum með sér í gönguna. Veðrið

Verzlunarskólanemar í skólaferðalagi árið 1945.

var milt og gott en sólin lét ekki sjá
sig. Eftir gönguferðina var drukkið
kaffi í skólahúsinu og síðan var spilaður handbolti. Þegar kvölda tók settust nemendur Verzlunarskólans í grasið fyrir utan skólahúsið og sungu þar
nokkur lög við gítarspil. Tókst þeim
með þessum hætti að draga Laugarvatnsnemendurna út í glugga. Þegar
líða tók á kvöldið færðu Verzlingarnir
sig inn í húsið og var dansað við
harmónikkuleik á göngum skólahússins allt til miðnættis. Nemendum
þótti þó engan veginn tímabært að

fara að sofa og því fóru sumir í
gönguferð í næturkyrrðinni en aðrir í
gufubað.
Daginn eftir var farið í gönguferð í
rigningu, spilaður fótbolti og sungið
við gítarspil. Á meðan strákarnir spiluðu fótbolta hlóðu stelpurnar tómum
kössum, tunnum og spýtnabraki upp
að gluggum leikfimihússins. Síðan
klifruðu þær upp á staflana, kíktu inn
um gluggana og skemmtu sér við að
horfa á nemendur íþróttaskólans gera
leikfimiæfingar við fiðluundirspil.
Strákarnir létu heldur ekki sitt eftir

liggja þegar kom að prakkarastrikum
og klæddi einn þeirra sig í pils og
blússu, málaði á sér varirnar og
skemmti samnemendum sínum. Um
kvöldið var slegið upp dansleik með
sama hætti og kvöldið áður.
Daginn eftir var snæddur morgunverður í skólahúsinu og að því búnu
var lagt af stað til Reykjavíkur í tveimur áætlunarbifreiðum. Þegar bifreiðarnar nálguðust Reykjavík braust sólin, sem hafði ekki látið sjá sig dögum
saman, gegnum skýin og skein glaðlega á ánægða ferðalanga. 0

Fjórir Verzlunarskólanemar í
landsliðinu

Nemendur úr Verzlunarskólanum keppa á skólasundmóti árið 1944.

1945

Íslendingar háðu sinn fyrsta landsleik í
knattspyrnu 17. júní 1946. Leikið var
við Dani og sigruðu þeir 3–0. Í liðinu
voru fjórir fyrrverandi Verzlunarskólanemar, þeir Hermann Hermannsson,
Sigurður Ólafsson, Sæmundur Gíslason og Sveinn Helgason. Hermann var
elstur þeirra, hann brautskráðist frá
skólanum 1932. Sveinn var yngstur,
útskrifaður með verslunarpróf árið
1943. Sigurður segir svo frá landsleiknum við Dani: „Leikurinn vakti
geysilega athygli og mikið var um að
vera. Það sést best á því að áhorfendur
voru um 12.000. Leikurinn gekk ágætlega, betur en við bjuggumst við.“ Sigurður lék fjóra leiki með landsliðinu
og var fyrirliði í þremur þeirra. Hann
var einnig leikmaður með Val og vann
níu meistaratitla með liðinu á árunum
1935–1945. 0

1946

Góð íþróttaafrek
Stúlknalið Verzlunarskólans sigraði á árlegu handknattleiksmóti skólanna árið
1946. Sama ár átti skólinn gullverðlaunahafa á skólamóti í frjálsum íþróttum. Vilhjálmur Vilmundarson sigraði
bæði í kúluvarpi og kringlukasti og setti
ný skólamet í báðum greinum. 0

1946
✔ Samið um brottför Bandaríkjahers og
✔
✔
✔
✔
✔

afnot hans af Keflavíkurflugvelli í hálft
sjöunda ár
Menntaskólinn í Reykjavík fagnar 100 ára
afmæli sínu
Danmörk vinnur Ísland 3-0 í fyrsta
landsleik Íslendinga í knattspyrnu
Juan Perón kjörinn forseti Argentínu
IBM kynnir rafreikni sem á augabragði
framkvæmir flókna útreikninga
Rannsóknir benda til að reykingar valdi
lungnakrabbameini
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Heilbrigði, drenglyndi og dugnaður
Meðal þeirra spurninga sem Vilhjálmur lagði fyrir nemendur var
hvaða eiginleika eða hæfileika þeir
mætu mest eða vildu helst kjósa
sér. Spurningin var lögð fyrir um
200 nemendur og gat hver og einn
gefið meira en eitt svar. Greinilegt er
að nemendur settu góða heilsu ofar
öðru en lögðu einnig áherslu á
drenglyndi og dugnað. Gott hjónaband og gott heimili var nemendum
ekki ofarlega í huga enda fæstir farnir að velta þeim hlutum alvarlega fyrir sér. Niðurstöður úr könnuninni
fara hér á eftir:
Ákjósanlegir eiginleikar

Vilhjálmur skólastjóri lagði sig fram um að finna nemendum vinnu að námi loknu. Hér má sjá Vilhjálm ásamt Þorsteini „bókara“ og fimm nýstúdentum árið 1948.

Ráðningarþjónusta
Vilhjálms skólastjóra
E

in af þeim nýjungum sem Vilhjálmur Þ. Gíslason innleiddi í
skólastarfið árið 1931 var að
búa til upplýsingabanka um alla nemendur skólans. Upplýsingarnar sem
þar voru geymdar byggðust að mestu
leyti á spurningalistum sem reglulega
voru lagðir fyrir nemendur, en einnig
á læknisskoðun sem þeir voru sendir
í við upphaf hvers skólaárs.
Árið 1947 báðu nemendur Vilhjálm
um að gera grein fyrir því hver tilgangurinn væri með þessari upplýsingasöfnun. Svar hans var svohljóðandi: „Hér í skólanum hef ég í mörg ár

safnað upplýsingum og skýrslum um
ýmisleg efni, sem ég hef talið að skólanum væri hagur að vita um nemendur sína, auk þess sem fram kemur
beinlínis í námi þeirra. Þetta hefur oft
orðið til þess að skólinn hefur skilið
nemendur sína betur en ella og þeir
hafa sjálfir farið að hugsa meira en áður um ýmislegt í fari sínu og framtíð.
Hvorutveggja hefur svo orðið til þess
að greiða fyrir því að nemendur fengju
störf við sitt hæfi og fyrirtæki og stofnanir menn við sitt hæfi. Hér hefur að
vísu ekki verið ráðningarstofa en
smám saman myndast einskonar upp-

lýsinga- og miðlunarstöð fyrir nemendur og þá sem leita að starfsfólki.
Sum árin hefur þannig verið leitað
hingað á einhvern hátt um 75–90% af
ráðningum nemenda. Þá er oft spurt
um ýmislegt sem ekki hefði verið unnt
að leysa úr nema eftir þeim upplýsingum sem nemendur hafa gefið.
Einkunnirnar, læknisskoðunin og
þessar skýrslur skólans samanlagðar
gefa eins góðar og víðtækar upplýsingar og hægt er að krefjast með sanngirni. Þær sýna í senn mat skólans á
náminu og óskir nemandans um það
hvað hann vill vera og gera.“ 0

Líflegir málfundir
Haustið 1945 hélt Málfundafélagið, í
samvinnu við Vilhjálm Þ. Gíslason
skólastjóra, námskeið í fundastjórn og
félagsmálum. Vilhjálmur sá sjálfur um
kennslu á námskeiðinu sem var mjög
vinsælt og þótti hið fróðlegasta.
Veturinn 1946–1947 voru fundir
Málfundafélagsins mjög vel sóttir. Á
hvern fund mættu að jafnaði á bilinu
100–120 nemendur og urðu umræður
oft á tíðum mjög fjörugar. Meðal þess
sem var til umræðu voru ýmis mál er
lutu að starfsemi skólans, svo sem
kennslan og félagslíf nemenda. Auk
þess var fjallað um trúmál, bindindismál, íþróttir, kvikmyndir, verslunarmál, verkalýðsmál og utanríkismál.
Þennan vetur tók stjórn Málfundafélagsins upp þá nýbreytni að vera með
skemmtiatriði í upphafi fundar, svo
sem kosningu fegurðardrottningar og

heilbrigði
115
drenglyndi
99
dugnaður og framtakssemi 88
góð framkoma og vinsældir 67
menntun og þekking
65
gáfur
61
vel efnaður
55

stig
stig
stig
stig
stig
stig
stig

léttlyndi og gott skap
góður í íþróttum
listrænir hæfileikar
hagsýni og góð dómgreind
gott heimili og hjónaband

stig
stig
stig
stig
stig

37
35
33
28
15

Áhugamál nemenda
Vilhjálmur kannaði einnig hvaða
áhugamál nemendur ættu sér utan
skólans og kom þá í ljós að flestir
nefndu kvikmyndir, dans og lestur
góðra bóka en íþróttir, hannyrðir og
spilamennska komust einnig á lista.
Þegar spurt var hvernig kvikmyndir
nemendur vildu sjá nefndu langflestir gamanmyndir en mjög fáir höfðu
áhuga á að sjá ástarmyndir. Þá
sýndu niðurstöður könnunarinnar að
útvarpsþátturinn Lög og létt hjal var
mjög vinsæll meðal nemenda. Margir hlustuðu einnig á messur í útvarpinu en kirkjusókn nemenda var vart
mælanleg. 0

1947
✔ Mikið eldgos í Heklu. Gosmökkur í 10-12
km hæð

✔ Knattspyrnusamband Íslands stofnað
✔ Heimsókn Tyrones Power kvikmyndaleikara veldur uppnámi. Lögregla gætir
Hótels Borgar þar sem hann dvelst

✔ Indlandi skipt í ríki hindúa, Indland, og
múslima, Pakistan. Ríkin fá heimastjórn

✔ Kommúnistar taka völdin í Tékkóslóvakíu,
Ungverjalandi og Rúmeníu

✔ Sporvagninn girnd eftir Tennessee

Veturinn 1946–1947 tók stjórn Málfundafélagsins upp þá nýbreytni að vera með skemmtiatriði í upphafi
málfunda. Jók þetta töluvert aðsóknina og voru dæmi um að yfir 200 manns mættu á fundi félagsins.

ýmsar getraunir. Jók þetta töluvert aðsóknina sem náði hámarki þegar yfir
200 manns mættu á einn fund en

1946

húsakynni voru svo lítil að varla var
rúm fyrir allan þann fjölda. Þótti
stjórn félagsins nóg um aðsóknina. 0

1947

Williams vekur mikla athygli, ekki síst
fyrir leik Marlons Brando
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Tuttugu dansleikir á einu ári
Á

rið 1946 héldu nemendur Verzlunarskólans tuttugu dansleiki.
Tíu dansleikir voru haldnir af
Skemmtinefnd sem kosin var í upphafi ársins og starfaði allt almanaksárið. Af þessum tíu dansleikjum voru
fjórir haldnir í skólahúsinu en sex utan skólans. Þá hélt skólaselsnefnd tíu
dansleiki um sumarið. Virðist sem
fjöldi dansleikja hafi verið svipaður
árin á undan og á eftir. Því er óhætt
að fullyrða að nemendur hafi getað
svalað skemmtanaþorsta sínum ágætlega á þessum árum.
Veturinn 1947–1948 var nemendum þó bannað að halda dansleiki í
skólahúsinu um tíma. Ástæðan var sú
að húsið hafði verið málað og endurbætt sumarið á undan og þótti forsvarsmönnum skólans því ekki hægt
að taka þá áhættu að láta nemendur
halda dansleiki þar. Nemendur virðast
hafa sýnt málinu skilning enda skólahúsnæðið þröngt og að mörgu leyti
illa fallið til dansleikjahalds. Í Verzlunarskólablaðið var skrifað af þessu til-

efni: „... ekki [er] æskilegt að verið sé
að flytja stóla og borð milli kennslustofa, eins og óhjákvæmilegt var, en
slíkur flutningur hefur haft það í för
með sér að dyrakarmar og veggir stofanna hafa rispast og orðið fyrir
hnjaski.“
Aðrir notuðu tækifærið til að kvarta
undan því hversu húsnæði skólans
væri illa hentugt undir skólahald.
Ónefndur nemandi skrifaði í Verzlunarskólablaðið: „Það er æskilegt og mér
liggur við að segja nauðsynlegt að
skólarnir geti sjálfir séð nemendum
sínum fyrir sem bestum og fjölbreyttustum skemmtunum. Bæði er
það að ekki er um auðugan garð að
gresja í skemmtanalífi bæjarins, svo og
hitt að hætt er við að nemendur fari að
sækja ýmsa vafasama staði út um
hvippinn og hvappinn gefist þeim ekki
kostur á nægum skemmtunum innan
skólans.“
Forsvarsmenn skólans virðast að
mörgu leyti hafa verið sammála nemendum í þessu máli. Skóladansleikir

Skemmtanaleysið
í Reykjavík

R

eykjavík er að vaxa upp úr því
að vera sjávarþorp í það að
verða borg. Já, það er kominn
töluverður borgarsvipur á hana. En
því miður á hún, að ég held, í ríkari
mæli lesti stórbæjar en kosti. Vissulega má segja sem svo að hún hafi
vaxið svo ört að forráðamenn bæjarins hafi átt í mestu vandræðum með
að fullnægja öllum menningarkröfum
nútímans, en þó álít ég að margt hefði
getað betur farið, bæjar- og stjórnarvöldunum að kostnaðarlitlu.
Daglega er okkur æskufólkinu borið
á brýn að við séum frek í umgengni og
eyðslusöm og séum að „amerikanerast“.
En hvað hefur eldra fólkið sem dæmir
okkur gert til þess að hjálpa okkur? Í
peningakapphlaupi stríðsáranna er
óhætt að segja að ekkert væri gert fyrir
okkur unglingana.

Auglýsingateiknari skólans, Kristján Georgsson, við auglýsingu sína um jólakvöldvöku í
desember 1946.

Skemmtun
er nauðsynleg
fyrir yngri
sem eldri og
er það mikil
ábyrgð hjá
eldra fólkinu
hvernig það velur skemmtanir
handa æskunni. Vissulega hefur útvarpið lagt mikinn skerf í þá átt en það
er nú svona með okkur unga fólkið að
hversu góð heimili sem maður á þá vill
löngunin vera sterk að komast í hóp
jafnaldra sinna. Dansæfingar í skólum
þykja mér einna skemmtilegastar því
að þar eru mestmegnis unglingar á
sama reki og svo er þar oftast lítið um
drykkjuskap á móti því sem er yfirleitt
á dansleikjum. Nú og þá eru það kvikmyndahúsin sem eru okkar almennustu skemmtistaðir, en því miður hafa
þau oftast lélegar myndir á boðstólum
og sem manni þykir ótrúlegt að skuli
framleiddar til skemmtunar fyrir fólk í
menningarlöndum.
Já, gætu ekki forráðamenn þessa
bæjar gert eitthvað meira fyrir æskuna,
og það er eldra fólksins að leiðbeina
okkur með góðu eftirdæmi, og væri
ekki nær og sýndi það ekki meiri þjóðfélagsþroska að reynt væri að hjálpa
þeim unglingum sem fallið hafa fyrir
áfengisnautninni til að finna eitthvað
gildi í sjálfum sér, í stað þess að
skammast og örvænta yfir þeim í ræðu
og riti?
Jóhanna Bjarnadóttir
Verzlunarskólablaðið, 1947

1946

Nemendur Verzlunarskólans héldu að jafnaði um einn dansleik í mánuði hverjum yfir vetrarmánuðina og
enn fleiri á sumrin. Dansleikirnir fóru yfirleitt fram í skólahúsinu og auðveldaði það forsvarsmönnum skólans að fylgjast með að allt færi siðsamlega fram.

voru einnig ákveðin leið til að hafa
yfirsýn yfir skemmtanahald unglinganna. Næstu árin var leitast við að
halda sem flesta dansleiki í skólanum

og aðeins leitað til opinberra skemmtistaða bæjarins ef um stórdansleiki, á
borð við árshátíð eða jólagleði, var að
ræða. 0

Stærra og betra Verzlunarskólablað
Árið 1947 hafði Verzlunarskólablaðið komið út sextán sinnum.
Bernska blaðsins var að baki og
unglingsárin hafin. Nemendur
fögnuðu þessum áfanga með því
að gefa út stærra og efnismeira
skólablað en áður hafði komið
út. Blaðið var 68 síður en hafði
fram að því verið á bilinu 20–40
síður.
Verzlunarskólanemar ætluðu
blaðinu stóra hluti eins og fram
kemur í ávarpi Þórðar B. Sigurðssonar
ritstjóra: „Það er skoðun ritnefndar að
blað þetta eigi ekki aðeins að vera
skemmtirit nemenda skólans, sem er
þó og hefur verið einn aðaltilgangur
þess hingað til, heldur og einnig gott

kynningarrit fyrir skóla okkar út á við.
Þetta er ástæðan fyrir stækkun blaðsins. Við höfum reynt að vanda til vals
efnis blaðsins þannig að það yrði sem
fjölbreyttast og gæfi sem gleggsta hugmynd um viðhorf nemenda skólans til
hinna ýmsu þjóðfélagsmála sem efst
eru á baugi, um skólann sjálfan og félagslíf í skólanum og viðhorf nemenda,
eldri og yngri, til kennslunnar í skólanum og nytsemi skólagöngu þeirra.“
Á sama tíma og Verzlunarskólablaðið
óx og dafnaði gekk erfiðlega að halda
uppi útgáfu Viljans. Árið 1946 var aðeins gefið út eitt fjölritað tölublað af
honum. Gekk útgáfan nokkuð erfiðlega næstu árin en aftur var farið að
prenta Viljann árið 1953. 0

Náttúruhamfarir í návígi
„Það er nú ljóst orðið að Hekla er eitt
logandi eldhaf þvert yfir háfjallið. Miklir gígar eru á báðum Hekluöxlum,
bæði á suðvestur- og norðvesturöxlinni
en á milli er sprunga sem gos kemur
úr. – Pálmi Hannesson rektor flaug
austur í gærkvöldi eftir að skyggja tók
og eru lýsingar hans á hamförunum í
Heklu ferlegar. ... Eldsúlurnar á háfjallinu ná um 800 metra í loft upp. Þyrla
þær upp glóandi björgum feikilega
miklum að stærð. Stórbjörgin þeytast í
loft upp með kyngikrafti, en falla svo
niður í eldhafið aftur.“
Svona hljóðuðu þær fréttir sem bárust nemendum Verzlunarskólans næstsíðasta dag marsmánaðar árið 1947.
Eldgos var hafið í Heklu. Ekki fór á
milli mála að hér var um stórviðburð
að ræða. Hugrökk og frökk ungmenni
fóru strax að skipuleggja ferð austur.

Það gat verið að þetta væri eina tækifærið sem þeim gæfist til að sjá alvöru
eldgos. Æsingurinn var mikill. Vilhjálmur skólastjóri sá þann kost vænstan að gefa frí í skólanum daginn sem
gosið hófst. Nemendur hófust strax
handa við að útvega langferðabifreið
sem gæti flutt þá austur til berja gosið
augum. Þegar til kom voru allar langferðabifreiðar þegar fráteknar.
Nokkrum nemendum tókst að þó að
komast austur í minni bifreiðum. Aðrir
sátu eftir heima og fylgdust með fréttum.
Stuttu síðar, þegar ljóst var að gosið
var ekki í rénun, fóru tæplega 50 nemendur úr skólanum í skipulagða ferð
að Heklu. Var þá gengið alla leið upp
að hraunstraumnum og þannig gafst
kostur á að upplifa náttúruhamfarirnar
í návígi. 0

1947
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Dr. Jón breiddi bókina yfir andlitið
Egill Skúli Ingibergsson framkvæmdastjóri

E

gill Skúli Ingibergsson útskrifaðist sem stúdent frá Verzlunarskólanum vorið 1948. Hann
lærði síðan verkfræði, starfaði lengi að
raforkumálum og stofnaði eigið fyrirtæki á þeim vettvangi en gegndi auk
þess stöðu borgarstjóra í Reykjavík á
árunum 1978–1982. Í viðtali við
Verzlunarskólablaðið rifjaði Egill Skúli
meðal annars upp eftirminnilegan
frönskutíma hjá dr. Jóni Gíslasyni.
„Það var eitt sinn í frönskutíma hjá
doktor Jóni sem var minn aðalkennari
í framhaldsdeildinni. Þýðingarnar
höfðu víst ekki gengið allt of vel hjá
okkur og það var verið að þýða
frönsku kaflana upp á nýtt sem voru
nokkuð erfiðir viðfangs. Svo var það

einn pilturinn sem var að þýða að
hann kemur með ágætisorð yfir mjög
erfiða setningu sem mörg af okkur
höfðu flaskað á, þá var það einn í
bekknum sem var ákaflega hrifinn af
þessu og segir upp úr eins manns
hljóði: „Ja-há kolaflök.“ Og þetta kom
eitthvað spottað út þegar hinn var búinn að þýða, að doktor Jón sem sat við
púltið sitt breiddi bókina upp fyrir
andlitið og hristist af hlátri og það er í
eina skiptið sem við höfum séð doktor
Jón hlæja að okkur í tímum og ég held
að flestir sem þarna voru muni þetta
enn þann dag í dag, því doktor Jón
var sjaldan við hlátur brugðinn, þó að
hann væri að öllu öðru leyti mjög
merkur maður.“ 0

Dr. Jón hló sjaldan fyrir framan nemendur. Hér má sjá hann við enda borðsins í afmælishófi sem nemendur héldu honum í tilefni af 50 ára afmæli hans árið 1949.

Verzlunarskólanemar
á Ólympíuleikunum

T

veir ungir Verzlunarskólanemendur voru í hópi þeirra Íslendinga sem tóku þátt á Ólympíuleikunum í London sumarið 1948.
Þetta voru þau Atli Steinarsson og
Þórdís Árnadóttir en þau kepptu
bæði í 200 metra bringusundi. Hér á
eftir fer frásögn Þórdísar af þessum
mikla viðburði:

Haustið 1947 var tekin upp sú nýjung að láta nemendur tala inn á hljómþráð og hljómplötur og leyfa þeim
síðan að hlusta á eigin framburð. Það var Ingi Þ. Gíslason íslenskukennari sem hafði frumkvæðið að þessari
nýju kennsluaðferð.

Nýjungar í kennslu
Haustið 1947 var tekin upp sú nýjung
í íslenskukennslu við Verzlunarskólann að láta nemendur tala inn á
hljómþráð og hljómplötur. Plöturnar
voru síðan leiknar í kennslustundum,
bæði til gagns og skemmtunar fyrir
nemendur sem fengu að heyra sína
eigin rödd og framburð og málgalla ef
nokkrir voru.

Þá eignaðist skólinn um svipað leyti
ágætt tæki til kvikmyndasýninga og
nýttu kennarar sér það töluvert við
kennsluna. Einkum var Ingi Þ. Gíslason íslenskukennari iðinn við að nýta
sér kvikmyndatæknina. Hann sýndi
einnig kvikmyndir á bekkjaskemmtunum, nemendum bæði til fróðleiks
og skemmtunar. 0

Nemendamótssýning
fyrir almenning
Sú nýjung hefur verið tekin upp að
nemendur Verzlunarskólans sýna
skemmtiatriði frá Nemendamóti
skólans á sérstakri aukasýningu sem
ætluð er almenningi. Sýningin er
fyrst og fremst ætluð foreldrum
nemenda en er að sjálfsögðu opin
öllum þeim sem áhuga hafa á að
kynnast hinu fjölbreytta félagslífi
skólans. Þá eru eldri nemendur sem

vilja fylgjast með starfsemi síns
gamla skóla boðnir sérstaklega velkomnir. Nemendamót Verzlunarskólans hafa jafnan vakið mikla athygli.
Meðal skemmtiatriða á Nemendamótum skólans eru stuttir leikþættir,
hljóðfærasláttur, listdans, leikfimisýningar, kórsöngur og fleira af léttu
og skemmtilegu efni.
Morgunblaðið, 20. febrúar 1954

1947

Fagnaðarlætin voru óskapleg
„Þann 29. júlí vaknaði ég við þá tilhugsun að í dag ætti að setja
Ólympíuleikana. Tilhlökkunin til
þessa mikla viðburðar var nokkuð
kvíðablandin og ekki batnaði mér við
að sjá hvað þær Anna [Ólafsdóttir] og
Kolbrún [Ólafsdóttir] voru fölar. Við
vorum allar að hugsa um það sama; í
dag áttum við að ganga inn á leikvöllinn ásamt þúsundum íþróttamanna frá flestum löndum heims.
Við vorum hræddar um að eitthvað
kynni að mistakast hjá okkur, að
okkur yrði eitthvað á sem yrði landi
okkar og þjóð til skammar.
Við fórum að klæða okkur og
borða morgunverðinn en matarlystin
var ekki mikil. Að máltíðinni lokinni
fórum við að taka til hvítu pilsin og
blússurnar, en svo voru það þykku
dökku jakkarnir sem okkur var svo
illa við. Hitinn var mjög mikill og við
óskuðum þess að þurfa ekki að fara í
jakkana en undan því varð ekki komist.
Þegar inn á völlinn kom sáum við
eða flest okkar meiri mannfjölda en
við höfðum nokkurn tíma áður séð. Í
þessum mannfjölda sem var um 85
þúsund manns sáum við nokkra
menn veifa okkar fallega fána. Fagnaðarlætin frá áhorfendasætunum voru
óskapleg meðan keppendur frá 58
þjóðum gengu inn á völlinn í ýmislega litum búningum.

7000 dúfum sleppt
Þegar gengið var fram hjá konungsstúkunni heilsuðu fánaberar. Þegar allir voru komnir inn á völlinn og á sinn
stað reis Bretakonungur úr sæti sínu
og setti leikana. Er því var lokið komu
fram skrautklæddir menn fyrir framan
konungsstúkuna og þeyttu lúðra, en
um leið var Ólympíufáninn dreginn
að húni og 7000 dúfum sleppt sem
flugu yfir völlinn nokkra stund en
hurfu síðan. Meðan dúfurnar flugu
yfir leiksvæðið kom hinn ungi Oxford-stúdent með Ólympíueldinn inn á
völlinn. Hann staðnæmdist á vellinum
og heilsaði, síðan hélt hann áfram að
hlaupa að Ólympíueldstæðinu og
kveikti.
Þessa ófullkomnu lýsingu læt ég
nægja, þó vil ég aðeins ljúka þessum
orðum mínum með þeirri ósk að íslenskri æsku gefist sem oftast tækifæri
til að heyja keppni á slíkum alþjóðamótum því að þau eiga sinn drjúga
þátt í að auka skilning og góðvild
þjóða á milli.“ 0

1948

1948
✔ Fyrsti sigurinn í landsleik í knattspyrnu:
Ísland sigrar Finnland 2–0

✔ Hvalveiðar hefjast að nýju eftir áratuga
hlé

✔ Íslendingar gerast aðilar að Marshallsamningnum, efnahagssamvinnu Bandaríkjanna og Evrópuþjóða

✔ Mahatma Gandhi myrtur á Indlandi.
Miklar óeirðir í landinu

✔ Sameinuðu þjóðirnar gefa út
mannréttindayfirlýsingu

✔ Gyðingar lýsa yfir stofnun Ísraelsríkis
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Á að geyma
ungt fólk í búrum?

„Gefa deilurnar um Palestínu von um frið á jörðu?“ spyr Stefán Friðbjarnarson í Verzlunarskólablaðinu árið
1948. Hér má sjá Stefán í ræðustól á fundi Málfundafélags Verzlunarskólans.

Eftirköst
styrjaldarinnar
landi og í Kína á slíkt? Gefa deilurnar
um Palestínu von um frið á jörðu?
Nei, þessir atburðir benda í aðra og
öfuga átt. Vopnaframleiðsla þjóðanna
heldur áfram og til hvers eru vopn
framleidd? Við vorum og erum vopnlaus þjóð. Það er okkar gæfa og ætti
að vera stolt okkar. Þeir sem í raun og
veru vilja frið þarfnast ekki vopna og
án vopna eru stríð óhugsanleg. Við
höfum lýst yfir ævarandi hlutleysi og
vinsemd í garð allra þjóða. Hugur
okkar stefnir ekki til styrjalda né landvinninga heldur til friðar og farsældar
sem vonandi verður arfur komandi
kynslóða.
Stefán Friðbjarnarson

Í síðasta hildarleik stórveldanna –
heimsstyrjöldinni síðustu – fengu
þjóðirnar enn einu sinni að kenna á
ógnum ófriðarins. Fullhraustir einstaklingar urðu að örkumla mönnum,
mæður urðu að ekkjum og börnin,
arftakar þjóðanna, urðu að umkomulausum, fyrirvinnulausum og hjálparvana hnoðrum. Þjóðirnar töpuðu
vinnukrafti, æska þeirra úthellti blóði
sínu og eftirköstin þekkjum við öll.
Atvinnukerfin lögðust í rústir og þar
sem áður voru blómlegar borgir og
brosandi fólk eru nú húsarústir og
eymd þar sem hungurvofan sveimar
yfir vöggum barnanna. Eru nokkrar
líkur fyrir varanlegum friði í þessum
heimi? Benda uppreisnirnar í Grikk-

Á öllum öldum hefur það verið hlutskipti yngri kynslóðarinnar að vera
dæmd og metin og oftast léttvæg
fundin af eldri kynslóðinni í landinu.
Við sem nú erum ung á því herrans
ári 1948 höfum líka fengið okkar
dóm. Við höfum fáa kosti til að bera
en þeim mun fleiri ókosti. Við eigum
engin heilbrigð áhugamál en hugsum
mest um að skemmta okkur og eyða
sem fyrst þeim peningum sem við
vinnum okkur inn. Við erum ósiðsöm
og berum ekki virðingu fyrir neinu
og af æsku annarra landa þykjum við
bera af að því er snertir skrílslæti og
drykkjuskap. Það hefur meira að
segja komið til tals að geyma sum
okkar í búrum á almannafæri.
Svona er nú í stuttu máli álit þeirra
sem svartsýnastir eru á yngri kynslóðina eins og það hefur þráfaldlega verið látið í ljós, bæði í ræðu og riti.
Sem betur fer eru þó til menn sem
ekki hafa ennþá misst alla trú á okkur og þykjast geta eygt ýmsa ljósa
punkta innan um alla lestina og
ósómann. Í þessu sambandi er það

eftirtektarvert að þannig tala einmitt
þeir menn sem mest umgangast ungt
fólk og ættu því að þekkja það best.
Hinir sem ekkert sjá í fari æskunnar
nema illt eitt, virðast hins vegar helst
hafa þau afskipti af ungu fólki að þeir
láta sín við og við getið í blöðum og
útvarpi í sambandi við stóryrtar tillögur og áskoranir þar sem orð eins
og „drykkjuskapur“ og „ófremdarástand“, „skemmtanafíkn“ og „siðleysi“ mynda uppistöðuna í lýsingu
þessara manna á þeim æskulýð sem
þeim sjálfum var af forsjóninni falið
að ala upp.
Oft er sagt að ungt fólk kunni ekki
að fara með frítíma sinn og skorti félagslegan þroska. Staðreyndirnar segja
okkur hins vegar að einhver heilbrigðasta og umfangsmesta félagsstarfsemi þessa lands er borin uppi af
ungu fólki og þessa starfsemi innir
unga fólkið af hendi í frístundum sínum. Á ég þar fyrst og fremst við skólana og æskulýðsfélög ýmiss konar.
Sigurður Markússon
Verzlunarskólablaðið, 1949

Verzlunarskólablaðið, 1948

Látum hagkvæmnina ráða Aflabrestur, verðNemendur í 2. bekk í kennslustund í Verzlunarskólanum árið 1948.

Á styrjaldarárunum gjörbreyttist á örskömmum tíma hagur þjóðarinnar.
Margfaldað verð og nægir markaðir
fyrir útflutningsvörur okkar og gífurlegar gjaldeyristekjur vegna veittrar
þjónustu og viðskipta við hið erlenda
setulið gerði mögulega meiri innflutningsverslun en áður hafði tíðkast og
næg atvinna og hátt kaupgjald gerði
almenningi mögulegt að njóta margra
þeirra gæða er áður voru talin hreinn
munaður sem aðeins örfáir menn gátu
veitt sér. Vegna gjaldeyrisvandræða
sem eðlilega hlaut að reka að þegar
hinar óvenjulegu tekjulindir hyrfu er
hins vegar innflutningi nú svo í hóf
stillt að nær öll fyrirtæki hafa orðið að
draga saman seglin og mörg standa
þegar höllum fæti. Baráttan um skiptingu innflutnings er því harðari en
nokkru sinni fyrr. Þessi barátta getur

orðið afdrifarík og varðar þjóðina alla
og ekki síst þá æsku sem nú menntast
til að taka við stjórn verslunarmálanna. Hún er háð af mönnum með
ólíkar skoðanir í verslunarmálum,
annars vegar þeim er telja einstaklingsverslun líklegasta til að gæta
hagsmuna almennings og hins vegar
samvinnumönnum en þeir krefjast
aukins innflutnings samvinnufélögunum til handa. Ég held að óhætt sé að
fullyrða að meginþorri þjóðarinar óski
þess að kröfunum um aukinn innflutning til handa samvinnufélögunum verði vísað á bug og núverandi
lagaákvæði þess efnis að þeir skuli
hljóta innflutninginn er best og hagkvæmust innkaup geri verði látin
ráða.
Eyjólfur K. Jónsson

1948

Verzlunarskólablaðið, 1948

bólga og vöruþurrð
Það er stutt síðan Íslendingar urðu
frjálsir gerða sinna og fengu alla stjórn
landsins í sínar hendur, er því eðlilegt
að allar gerðir þeirra séu ekki gallalausar og að betur mætti fara á ýmsum
sviðum. Hafa mörg og stór spor verið
stigin, sum af skammsýni og fljótfærni, og högum þjóðarinnar er nú
svo háttað að efnalegt og þar af leiðandi stjórnmálalegt frelsi hennar er í
voða. Verðbólgan er orðin svo gífurleg
að illmögulegt er að ráðast í neinar
stórframkvæmdir. Hún vex stöðugt
þrátt fyrir orðaglamur ríkisstjórnar og
alþingis, og gerðir þessara aðila hafa
aðeins áhrif í öfuga átt. En aflabrestur,
verðbólga og vöruþurrð er ekki það

eina sem háir nú íslensku þjóðinni,
þar má líka geta vinnusvika og sundurlyndis. Það þætti áreiðanleg léleg
frammistaða í skólabekk ef hegðun
nemenda væri álíka og hjá okkar háttvirtu alþingismönnum. Á venjulegum
þingfundi vantar oftast helming þingmanna en hinir standa úti í hornum
og tala saman eða lesa dagblöðin. Það
var eftirtektarvert hversu þjóðin var
einhuga og samtaka um stofnun lýðveldisins en það er einnig eftirtektarvert hversu hún virðist ætla að verða
samtaka í að glata sjálfstæði sínu með
sundurþykkju og togstreitu.
Einar S.M. Sveinsson

1949

Verzlunarskólablaðið, 1949
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Sparkaði í
skólastjórann
Bessi Bjarnason leikari

B

essi Bjarnason var nemandi í
Verzlunarskólanum á árunum
1944–1949 og útskrifaðist
þaðan með verslunarpróf. Í skólanum lagði Bessi lag sitt við leiklistargyðjuna og hélt uppteknum hætti
að útskrift lokinni. Hann stundaði
nám í Leiklistarskóla Þjóðleikhússins um hríð og starfaði sem leikari í
Þjóðleikhúsinu frá 1950 til 1990. Í
viðtali sem birtist í Verzlunarskólablaðinu 2001 var hann spurður hvað
honum væri minnisstæðast frá
Verzlunarskólaárunum og svaraði
því svo:
„Þegar ég sparkaði í skólastjórann,
Vilhjálm Þ. Það var þannig að ég var
að kýta við annan strák niðri. Svo
hljóp hann upp stigann, það var búið
að hringja inn og ég hljóp á eftir. Það
vildi svo óheppilega til að strákurinn
var í brúnum fötum alveg eins og Vil-

hjálmur Þ. Svo þegar ég kom inn í
stofuna var skólastjórinn að beygja
sig niður og ég hélt að þetta væri
strákurinn sem ég var að slást við og
sparkaði í rassinn á honum. Ég var
kallaður beint inn á teppið. En hann
fyrirgaf mér þetta auðvitað þegar ég
útskýrði þetta fyrir honum.“
Bessi átti einnig ánægjuleg samskipti við skólastjórann og minnist
sérstaklega atviks sem tengist Nemendamótinu. Bessi lék þar í leikritinu
Lási trúlofast: „Fyrst voru tvær sýningar fyrir Verzlingana en svo var foreldrunum leyft að koma líka. Ég lék
ástfanginn strák og á einni sýningunni, þegar stelpan sat í kjöltu
minni, lyfti ég löppinni svolítið vel
hátt upp á bakið á henni. Skólastjórinn kom til mín á eftir og sagði:
„Lyftu ekki löppinni alveg svona hátt
þegar foreldrarnir koma.““ 0

Í marsmánuði 1949 hélt Verzlunarskólinn allstóra og mjög fjölsótta vöru- og tískusýningu í Sjálfstæðishúsinu. Á tískusýningunni sýndu sex stúlkur úr skólanum ýmsar tegundir og gerðir nýtísku kvenfatnaðar.

Verzlunarskólinn heldur
vöru- og tískusýningu
Í marsmánuði 1949 hélt Verzlunarskólinn allstóra og mjög fjölsótta
vöru- og tískusýningu í Sjálfstæðishúsinu. Hún var haldin í sambandi við
vörufræðikennslu í skólanum og var
ætlað að varpa ljósi á starfsemi skólans. Sýningin var opnuð fyrir troðfullu
húsi og hófst á ávarpsorðum skólastjóra. Hún var í þremur þáttum:
vörusýning, tæknisýning og tískusýning. Á vörusýningunni var sýnd ýmiss
konar vefnaðarvara, óunnin, á ólíkum

stigum framleiðslunnar og fullunnin.
Á tæknisýningunni voru sýnd ýmis
vinnubrögð við vefnað og stutt kvikmynd á vegum kvikmyndaklúbbs
skólans. Tískusýningin var í tveimur
þáttum: tíska formæðranna og tískan í
dag. Átta stúlkur úr skólanum sýndu
gamla og nýja íslenska búninga og
voru ýmsir þeirra mjög skrautlegir og
sumir sögulega merkilegir. Sex stúlkur
sýndu ýmsar tegundir og gerðir nýtísku kvenfatnaðar. 0

Stúlkurnar ganga
í húsmóðurstað
Auk dansleikja og málfunda voru
það einkum bekkjaskemmtanir sem
settu svip sinn á félagslíf nemenda
á fimmta áratugnum. Þær voru yfirleitt haldnar í skólahúsinu og voru
vel sóttar. Í Verzlunarskólablaðinu
er sagt svo frá: „Til þessara
skemmtana reyna hinir ýmsu bekkir
að vanda eftir bestu getu. Venjulega
hefjast þær með einhverjum
skemmtiatriðum, söng og hljóðfæraslætti, kvikmyndum eða einhverju slíku. Síðan eru hafðar veitingar en stúlkurnar hafa þá gengið í
húsmóðurstað og veita af hinni
mestu list smurt brauð og annað
góðgæti. Að lokum er svo dansað
og farið í ýmsa leiki.“ 0
Eftir langan peysufatadag gæða nemendur sér á gosi og kökum í húsakynnum skólans við Grundarstíg vorið 1948.

1949
✔ Íslendingar ganga í NATO. Átök á
Austurvelli meðan þingfundur stendur

✔ Umferðarljós tekin í notkun á fjórum
fjölförnustu gatnamótunum í miðborg
Reykjavíkur

✔ Þýskt verkafólk kemur til starfa á Íslandi
✔ Mannréttindadómstóll Evrópu stofnaður
✔ Suður-Afríkumenn samþykkja lög um
aðskilnað kynþátta, apartheid

✔ Rússar gera tilraun með
kjarnorkusprengjur

Er peysufatadagurinn í dag?

Á

fimmta áratugnum sköpuðust
ýmsar hefðir í kringum peysufatadaginn. Ein var sú að ekki
var ákveðið fyrirfram hvenær dagurinn yrði haldinn. Nemendur gátu
átt von á því hvenær sem var að
þegar þeir mættu í skólann, væri
gefið frí og þeim tilkynnt að nú
væri stóra stundin runnin upp. Þó
var það óskráð regla að peysufatadagurinn var ætíð haldinn á vorin
þegar útlit var fyrir gott veður.
Árið 1948 var peysufatadagurinn
haldinn hátíðlegur föstudaginn 20.

mars. Nemendur mættu þá í skólann
eins og venjulega og þó að veður væri
ekki eins og best varð á kosið, nokkuð kalt og snjókoma öðru hvoru, var
ákveðið þegar kennt hafði verið í
einn tíma að peysufatadagur skyldi
haldinn þennan dag. Nemendum 4.
bekkjar var gefið frí og hélt hver til
síns heima til þess að klæða sig í tilheyrandi skrúða sem legið hafði tilbúin í nokkurn tíma á heimilum
nemendanna. Því næst komu fjórðubekkingar prúðbúnir saman við
skólahúsið og voru teknar myndir af

1949

þeim. Að því loknu hélt hersingin
niður í bæ.
Mikill hluti dagsins fór í að sýna
sig bæjarbúum. Þá heimsóttu nemendur, í minni eða stærri hópum, vel
flest veitingahús bæjarins. Um kvöldið var svo haldið upp í skóla á ný en
þar höfðu stúlkurnar undirbúið mikla
veislu. Skólastjóri og frú hans mættu
einnig upp í skóla og tóku þátt í
veisluhöldunum. Á undan borðhaldinu var stiginn dans og að því loknu
skemmtu menn sér á ýmsa lund fram
til klukkan eitt eftir miðnætti. 0
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Frændþjóðir sóttar heim
Söguleg útskriftarferð 6. bekkjar

S

umarið 1949 fóru útskriftarnemendur úr lærdómsdeild Verzlunarskólans í utanlandsferð til
Færeyja, Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar. Í útskriftarhópnum voru sextán piltar og ein stúlka. Þetta var í
fyrsta sinn sem nemendur Verzlunarskólans fóru í útskriftarferð út fyrir
landsteinana, svo vitað sé. Eins og
merkja má af ferðasögunni, sem hér
fer á eftir og byggir á frásögn nemenda, var ferðin söguleg af fleiri
ástæðum.
Kátar skátastúlkur
„Hin langþráða ferð hófst hinn 14.
júní með farþegaskipinu Drottningunni. Allt virtist sameinast um að gera
ferðina sem undursamlegasta,
áhyggjuleysi stúdentsins sem nýlokið
hafði prófi, dásemd veðursins og
flokkur syngjandi skátastúlkna sem
skyldu verða ferðafélagar. Tilfinningum þeirra æskumanna sem þennan
sólbjarta dag sigldu út úr höfn höfuðstaðarins syngjandi ættjarðarljóð verður ekki lýst með köldum prentstöfum.
Fátt gerðist [markvert] þar til komið
var út í Faxabugt er vélar skipsins biluðu skyndilega og allir þustu upp á
þiljur fregnandi tíðinda. Var okkur tjáð
að aðeins væri um smávægilega bilun
að ræða og áfram mundi haldið innan
stundar. Létu allir sér það vel líka og
tóku til við söng og gleðskap þar til
hringt var til kvöldverðar. Að afloknum snæðingi var slegið upp tvíheilagri
afmælisveislu þar sem veittur var
Carlsberg í kassavís, fékk [hann] fljótlega nafnið Kalli og varð upp frá því
vildarvinur velflestra ferðalanganna.
Var kvöldið allt hið undursamlegasta og sem fyrirboði allra þeirra fjölmörgu gleðistunda sem í vændum
voru á Drottningunni og of langt væri
upp að telja. Ekki verður þó hjá því
komist að minnast söngs og samvistar
skátastúlknanna sem eyddu allri sjóveiki með kátínu sinni.
Ættjarðarljóð og fánahylling
Í Færeyjum var stoppað einn dag sem
varið var til ferðar yfir að Kirkjubæ á

Í kringum 1950 hófust útskriftarferðir að jafnaði með siglingu yfir hafið til Færeyja og þaðan til Noregs eða Danmerkur. Hér má sjá Verzlunarskólanema dansa um
borð í Gullfossi árið 1955.

fyrirmyndar bifreið sem helst virtist
ganga af vananum einum saman. Páll
Paturson sýndi okkur söguminjar staðarins auk þess sem hann flutti á íslensku hrífandi ræðu um skyldleika Íslendinga og Færeyinga og þá baráttu
sem hvorir tveggja hefðu orðið að
heyja fyrir frelsi sínu, þar sem annarri
baráttunni væri lokið en hinni ekki.“
Framkoma þessa einlæga frelsisvinar
varð Íslendingunum hvatning til að
halda eigin þjóðhátíðardag hátíðlegan
um borð í skipinu sem þeir gerðu með
ræðuhöldum, fánahyllingu og söng
ættjarðarljóða.
„Til Hafnar var komið að morgni
19. [júní] eftir stuttan svefn þar sem
menn höfðu skemmt sér við dans og
drykkju fram eftir nóttu. Á Löngulínu
tók fulltrúi Norrænu félaganna á móti
okkur og sýndi okkur ýmsa merkisstaði borgarinnar og hélt svo fram til
kvölds er allir voru að þrotum komnir.
Eftir kvöldverð hresstu menn sig þó
upp og afráðið var að heimsækja
Tívolí. Síðar um kvöldið var svo lagt af

Stúdentahópurinn sem útskrifaðist 1949 fór í eftirminnilega ferð til Norðurlanda. Var þetta í fyrsta sinn
sem nemendur skólans fóru í útskriftarferð út fyrir landsteinana.

1949

stað áleiðis til Stokkhólms. [Fórum
við] með járnbrautarferju til Málmeyjar og þaðan með næturlest.
Höfðinglegar móttökur í Svíþjóð
Í Stokkhólmi tók skólastjóri á móti
mannskapnum, ásamt framkvæmdastjóra Norrænu félaganna í Svíþjóð.
Þar var okkur vísað til húsa í barnaskólabyggingu. Fyrsta daginn vorum
við í boði Samvinnufélaganna. Annan
daginn vorum við í boði Kaupmannasambandsins sem rekur stórmerka
starfsemi í þágu verslunarstéttarinnar,
skóla, teiknistofur, upplýsingaskrifstofur, stofnanir sem skipuleggja
verslunina í þágu stéttarinnar og þjóðfélagsheildarinnar. Loks buðu svo
bændasamtök Svíþjóðar okkur að
skoða landbúnaðarskóla skammt frá
borginni. Um kvöldið sátum við
veislu samtakanna í Bellmannskjallaranum fræga við glens og gaman. Til
Uppsala fórum við einnig og var viðdvölin þar einhver hin ánægjulegasta
allra hinna ánægjulegu. Síðasta kvöldið sátum við svo boð Sænsk-íslenska
félagsins með sendiherra Íslands í
Stokkhólmi í einhverju besta veitingahúsi borgarinnar. Auk þessa voru að
sjálfsögðu skoðuð merkustu söfn og
byggingar Stokkhólms.
Snemma morguns 23. júní kvöddum við fröken Vikner, unga og yndislega finnsk-sænska stúlku, sem verið
hafði stoð okkar og stytta í Svíþjóð.
Haldið var áleiðis til Noregs með troðfullri lest. Þrátt fyrir troðning og
óþægindi nutum við dásemdar náttúrufegurðarinnar.
Óviðjafnanleg náttúrufegurð
Í Noregi endurtók sagan sig. Allt það

markverðasta var skoðað, farið var [á
listasöfn], í leikhús og á baðstrendur.
Þrátt fyrir fegurð Svíþjóðar gat okkur
ekki dulist hversu mjög náttúrufegurð
Noregs bar af. Vinarþel Norðmanna í
garð okkar var með einsdæmum. Vart
þurfti annað en skýra frá því að við
værum Íslendingar og stóðu þá allar
dyr opnar.“
Nýstúdentarnir sigldu til Kaupmannahafnar með farþegaskipinu
Krónprins Olav og tók siglingin eina
nótt. „Í Kaupmannahöfn var svo dvalið
í vikutíma, fyrst við harla léleg lífsskilyrði en síðar skánandi og nutu menn
þá lífsins hver á sinn hátt.
Dýrmætum gjaldeyri þjóðarinnar
vel ráðstafað
Loks var ferðin á enda, þar sem hópurinn var samankominn á afgreiðslu
Kastrupflugvallar, kaupandi Kalla fyrir
síðasta fimmkallinn. Stuttu síðar flugum við um háloftin á hraðri ferð til
Reykjavíkur þar sem vinir og ættingjar
biðu komu okkar.
Einhverjum kann að finnast að illa
sé farið með dýrmætan gjaldeyri þjóðarinnar þegar æskumönnum eru veittar nokkrar fjárhæðir til slíkra kynnisferða. En við öll sem nutum þessarar
ferðar erum samdóma um að sú
mennt sem því er samfara að mega
kynnast öðrum löndum og öðrum
þjóðum er margfaldlega þeirra peninga
virði sem til þeirra er veitt, og víst er
að þessi þriggja vikna ferð mun verða
okkur ómetanlegt veganesti, styrkur til
skilnings á hátterni annarra þjóða og
eigin þjóðar. Auk þess hljóta þessir
dagar ætíð að teljast til þeirra dásamlegustu sem við höfum lifað og komum til með að lifa.“ 0

1950
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Bláklukkurnar Hulda, Teddý og Björg syngja
á Nemendamótinu árið 1949.

1950.
Kátar Verzlunarskólastúlkur í sundi árið

Afreksfólk í
hnefaleikum
og sundi

100 ár

Mikill tónlistaráhugi

Á

Ungur hnefaleikamaður í 3. bekk
Verzlunarskólans, Guðmundur Karlsson, varð
Íslandsmeistari í fjaðurvigt veturinn 1949–1950.
Þá setti Þórdís Árnadóttir, nemandi í 2. bekk skólans,
glæsileg Íslandsmet í bæði 50 metra
og 100 metra bringusundi. 0

rið 1950 var mikill tónlistaráhugi í Verzlunarskólanum.
Margir ágætir hljóðfæraleikarar voru meðal nemenda og stofnuðu
nokkrir þeirra hljómsveit sem lék á
dansæfingum skólans. Þótti skólahljómsveitin ekki standa aðkeyptum
hljómsveitum neitt að baki. Nemendur hlustuðu mikið á tónlist í frístundum sínum en tónlistarsmekkur virðist hafa verið nokkuð einsleitur. Einhverjir höfðu fallið fyrir
djassinum sem var að ryðja sér til

1950

rúms víða um heim en fleiri voru
íhaldssamir þegar kom að tónlist og
tóku sígilda tónlist fram yfir allt
annað.
Í janúar 1950 var stofnaður tónlistarklúbbur í skólanum. Markmið hans
var að efla áhuga og glæða skilning
nemenda á sígildri tónlist. Starfsemi
klúbbsins vakti töluverða athygli og
notaði Verzlunarskólablaðið tækifærið
og fékk nokkra nemendur til að
skiptast á skoðunum um tónlist á síðum blaðsins þetta vor. 0

✔ Þjóðleikhúsið vígt og starfsemi hefst.
Nýársnóttin eftir Indriða Einarsson fyrsta
sýningin

✔ Heiðmörk er lýst friðland Reykvíkinga
✔ Sinfóníuhljómsveit Íslands heldur fyrstu
tónleika sína

✔ Her Norður-Kóreu gerir innrás í SuðurKóreu. Vestrænar þjóðir styðja Suður-Kóreu

✔ BBC sýnir sjónvarpsmyndir beint frá
Frakklandi

ÓLÍKAR SKOÐANIR

Djassinn lýsir hugarástandi nútímamannsins

Dansmúsík og fjörugir
vínarvalsar

Fátt er það sem er eins göfgandi fyrir sálarlíf
mannsins og góð tónlist. Hún tjáir tilfinningar hans,
ekki með orðum, heldur í tónum sem snerta innstu
strengi sálarlífsins. Engin tunga á nægan orðaforða
til þess að lýsa öllum þeim blæbrigðum hugsanalífsins sem koma fram í tónlistinni. Djasstónlistin er
það sem einna greinilegast lýsir hugarróti einstaklingsins nú á tímum og þá sérstaklega unga fólksins.
Þessi tónlist virðist hafa geisað eins og nokkurs
konar faraldur síðustu árin en þá aðallega rutt sér til
rúms á stríðsárunum. Í henni birtist greinilega úrræðaleysi, stefnuleysi og hópsál mannsins, sem er
vissulega ekki búin að ná jafnvægi eftir allar hörmungar stríðsins. Illt væri að hugsa til þess ef æskan
tæki þessa skrælingjatónlist, fram yfir hin hreinu og
sígildu tónverk, sem hafa að sama skapi siðferðileg
og þroskandi áhrif ...
Ragnhildur Jónsdóttir

Á yfirborðinu virðist manni sem áhugi flestra unglinga beinist aðallega að dansmúsík, að minnsta
kosti í yngri deildum skólans. Er það eðlilegt og alls
ekki svo illa farið því að fyrstu skólaárin eru full af
glensi og gamni og mikið sungið og dansað. Og þó
finnst mér ég finna inn á það að hin svokallaða
negramúsík og hinn hávaðasami djass sé víkjandi
en ekki ríkjandi áhugaefni. Fjörugir Vínarvalsar og
dramatískar melódíur halda enn velli og bendir það
á góðan smekk unga fólksins. Þessa skiptingu mína
á tónlistarsmekk skólasystkinanna má ef til vill
heimfæra þannig að þegar við þroskumst og förum
að skilja betur alvöru lífsins verðum við raunsærri á
flestum sviðum og mætti þá í gamni kalla þessar
tónlistarstefnur okkar „realisma“ og „irrealisma“. Í
fljótu bragði svarað þá finnst mér gaman að allri
tónlist en ... hvað uppáhaldstónskáldum mínum
viðvíkur vil ég aðeins nefna fjóra hér: Saint-Saëns
og Wieniawski og svo Mozart og Beethoven.
Snorri Þorvaldsson

1949

Fullkominn orkugjafi
Nú á dögum hlustar maður á útvarp og heyrir þar
fagra tónlist til þess að stytta sér stundir eða leikur
sjálfur á hljóðfæri og skemmtir öðrum heima við
söng eða leik. Á veturna þegar maður er í skóla þá
er það helsta sem maður gjörir að lesa og skrifa.
Þess vegna er það að hugurinn þráir tilbreytingu og
kemur hún fram á ýmsa lund. Það er að segja, maðurinn vill fá að heyra tónlist til þess að hafa það gott
og skemmtilegt. Það er óhætt að segja að tónlistin er
fullkominn orkugjafi sem maður getur ekki verið
án. Að endingu vil ég segja að sá maður er ekki til
sem getur lifað án þess að nota hina undurfögru
tóna sem drottinn hefur gefið okkur til þess að
stytta erfiðar þjáningar og til þess að túlka hugarfar
og tilfinningar mannsins. Um það hvaða tegund
tónlistar ég hef mestar mætur á þá segi ég það
hreinlega að klassísk tónlist er sú tónlist sem hefur
gert mér margan glaðan dag og stytt margar langar
og leiðinlegar stundir.
Halldór Sigmundsson
Verzlunarskólablaðið, 1950

1950
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Létum letigyðjuna ráða
Sunnudagur í lífi Verzlunarskólapilta

B

æjarstjórnarkosningar í Reykjavík voru haldnar sunnudaginn
29. janúar 1950. Aðeins þeir
sem náð höfðu 21 árs aldri máttu
kjósa og því voru fáir Verzlunarskólanemar sem höfðu kosningarétt. Engu
að síður höfðu kosningarnar töluverð
áhrif á líf nemenda sem reyndu með
ýmsum hætti að lifa sig inn í það sem
var að gerast. Í Verzlunarskólablaðinu
þetta ár segja nokkrir þeirra frá því
hvernig þeir upplifðu kosningadaginn. Snorri Þorvaldsson var í þessum
hópi. Þrátt fyrir að frásögn hans eigi
að snúast um kosningarnar segir hún
meira um það hvað ungir Verzlunarskólapiltar gerðu sér til gamans á
venjulegum sunnudegi.
Í miðborgina að athuga statusinn
„Sunnudagurinn 29. janúar var út af
fyrir sig ekkert merkilegri en aðrir
sunnudagar nema að því leyti að veðrið
var sko óttalega fínt. Þó ég ætli nú ekki
að gera þetta að neinu æviágripi vil ég
geta þess að alla sunnudaga sef ég til
hádegis. Þó bar svo undarlega við að
þennan sunnudag vaknaði ég klukkan
9:30 og varð mér eigi svefns auðið eftir
það. Menn skyldu nú halda að þetta
árris mitt hafi stafað af einhverjum
kosningaæsingi en því fer fjarri. Jæja,
þegar ég hafði lónað fram til hádegis

snæddi ég verðinn, tók mitt skárra tau
á og arkaði út til vinar míns, Arcusar.
Okkur bar saman um að vinsælt væri
að skreppa í bæinn þar eð veðrið var
svona óttalega fínt sem fyrr segir. Eftir
mesta rólegheitasnakk sem varaði á
annan tíma fórum við út í bíl þann er
Morbus heitir og ókum til vinar okkar
er Corbeau kallast. Síðan héldum við
þremenningarnir niður í miðborgina til
þess að athuga statusinn.
Kaffi- og bjórdrykkja
Á rúntinum var fremur fátt fólk og
virtist mér lítið um að vera. Þó gaf að
líta ýmiss konar kyndug smetti sem
ekki eru fastir gestir á strauinu. Sennilega hafa það verið háttvirtir kjósendur. Nú gáfum við okkur í áttina til
Holsteins. Þar var kaffisala í fullum
gangi og músík með. Fengum við okkur hvorttveggja og bjór að auki. Við og
við var emjað í hátalara og beðið um
unglinga til að leiðbeina fólki við kjörstaðina. Einnig voru þarna Verzlunarskólastúdentar frá því í fyrra. Þeir
gengu um eins og þeir ættu allt heila
gillið enda voru þeir með borða á
handleggnum og svart pottlok á
hausnum. Þeir vildu endilega fá okkur
í vinnu. Við kváðumst ekki nenna því
og urðu þá þessir greifar hneykslaðir
niður úr öllu valdi.

Piltar úr Verzlunarskólanum njóta lífsins á veitingahúsinu Laugavegi 11.

Í bíó í Hafnarfirði
Þegar músík öll var hætt borguðum
við veitingarnar og löbbuðum út. Kom
þá uppástunga um að fara í 5-bíó en
að athuguðu máli reyndist það ófært
þar eð allt kapital var til þurrðar gengið. Fórum við þá að athuga betur
kosningatilstandið og komumst að
þeirri niðurstöðu að það væri bara alls
ekkert merkilegt. ... Við löbbuðum
Lækjargötuna fínu og skoðuðum vegfarendur. Var þar fátt um merkismenn
... Þreyttir orðnir á röltinu fórum við

heim og hvíldum okkur. Nú komu
fram uppástungur um að læra fyrir
morgundaginn. Þær fengu daufar
undirtektir enda fór svo að við létum
Letigyðjuna ráða. Enduðum við svo
daginn með bílferð suður í Hafnarfjörð
en þar eigum við hauka í horni sem
buðu okkur í bíó. Þar sem við vorum
blankir orðnir. Á heimleiðinni bar
okkur saman um að þetta hefði verið
prýðis kosningadagur og þreyttumst
við seint á að dásama veðurblíðu dagsins.“ 0

40 ára kennaraafmæli
Vorið 1950 lét fröken Sigríður Árnadóttir af störfum við
Verzlunarskólann eftir 40 ára kennsluferil sem skriftarkennari. Skólayfirvöld héldu veislu Sigríði til heiðurs og var öllum kennurum, skólanefnd og skólastjóra boðið. Þá var Sigríði færð gjöf í þakkarskyni fyrir langt og heillaríkt starf.
Sigríður var fædd árið 1881. Hún ólst upp hjá frænku
sinni Sigríði Jóhannesdóttur og eiginmanni hennar Jóni
Þorkelssyni, rektor. Fósturforeldrarnir lögðu mikla áherslu
á að Sigríður fengi góða menntun. Hún stundaði nám í
Barnaskóla Reykjavíkur en hlaut jafnframt einkakennslu,
bæði í hannyrðum og bóklegum greinum. Tæplega þrítug
að aldri hélt Sigríður utan og stundaði nám við kennaraskóla í Danmörku. Árið 1909 flutti hún aftur til Íslands og
hóf stuttu eftir heimkomuna að kenna skrift við Verzlunarskólann.
Um skriftarkennsluna sagði Sigríður: „Við skriftina eru
og hafa frá því fyrsta verið notaðar æfingar sem miða að
því að gera skriftina jafna, greinilega og áferðarfallega. ...

Sigríður Árnadóttir kenndi við skólann í 40 ár. Hér má sjá mynd af henni og
texta sem hún skrifaði í útskriftarbók eins nemanda síns árið 1938.

1949

Enginn er svo handstirður að hann geti ekki lært að skrifa
sæmilega rithönd ef hann aðeins hefur þolinmæði til að æfa
sig á ákveðinn hátt. Skilja nemendur það og viðurkenna að
æfingar þessar eru þeim gagnlegar en þolinmæðin er nokkuð misjöfn sem von er þar sem unglingar eiga hlut að máli.
... Öll leikni er árangur af ástundun og þolinmæði. Sumir
hafa þá röngu skoðun að þeir geti ekki lært að skrifa en
slíkt er fjarstæða. Hver einasti maður getur lært að skrifa
sæmilega rithönd en til þess þarf að leggja talsvert á sig.“ 0

Þær Sigríður Árnadóttir skriftarkennari og Guðrún Arinbjarnar enskukennari eru
mörgum nemendum minnisstæðar. Hér má sjá skopmynd af þeim starfssystrum
sem teiknuð var í myndaalbúm skólans árið 1949.

1950

Daprir tímar
fyrir Viljann
Eins og alltaf áður er pennaleti
nemenda og bágur fjárhagur það
vandamál sem ritstjórn Viljans á sífellt í stríði við. Tvö síðustu blöð
hafa verið gefin út með fé sem
fengið hefur verið að láni úr sjóði
Málfundafélagsins vegna þess að
blaðasjóðurinn er löngu
þurrausinn. Nemendur hafa
sama og ekkert efni sent blaðinu en þó linnir aldrei spurningum þeirra um það hvenær
blaðið komi út og sífellt finnst
þeim það vera á eftir áætlun.
Oft hefur verið reynt að ginna
nemendur til skrifta með því
að heita verðlaunum fyrir
bestu smásöguna, kvæðið eða
greinina sem blaðinu bærist
en oftast nær hafa engar sögur, kvæði eða greinar borist
svo að verðlaunin sem fórna
hefur átt af hinu nauma fé
blaðsins hafa legið óskert.
Vonandi fer þetta andleysi að
læknast svo að ritnefndin
þurfi nú ekki áfram að horfa
upp á stórfelldan efnisskort.
Verzlunarskólablaðið, 1950
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Vínarbrauð og heimagert
konfekt selt í Skólabúðinni
S

kólabúðin, verslun sú sem 6.
bekkur rak í fjáröflunarskyni,
efldist og dafnaði á síðari hluta
fimmta áratugarins og fyrri hluta
þess sjötta. Andrés Reynir Kristjánsson var verslunarstjóri hennar veturinn 1950–1951 en jafnan var kosið í
þá stöðu úr hópi útskriftarárgangsins. „Vilhjálmur skólastjóri kallaði
mig reyndar iðulega faktor,“ segir
Andrés og bætir við að ekki hafi allir
kaupmenn í nágrenni við skólann litið verslunarreksturinn hýru auga:
„Sérstaklega man ég að kaupmaðurinn Jón í Eyjabúð á Bergstaðastrætinu reyndi eftir mætti að láta loka
Skólabúðinni.“ Aðrir kaupmenn voru
þó vinveittari Verzlingunum. „Ingólfur Petersen sem rak bakarí á horni
Tjarnargötu og Vonarstrætis var giftur frænku eins bekkjarbróður míns
og vildi allt fyrir okkur gera. Auk
þess að selja okkur bakkelsi, einkum
snúða og vínarbrauð, á góðu verði
bjó hann einnig til handa okkur sælgætisstöngla sem seldust nokkuð vel
í skólabúðinni. Þá seldi Sveinn Þórðarson, aðalgjaldkeri í Búnaðarbank-

anum og faðir Atla Heimis, okkur
konfekt sem hann bjó til heima hjá
sér. Þetta voru súkkulaðilengjur með
mismunandi fyllingum og seldust
þær einnig ágætlega.“
Auk heimagerðs konfekts og bakkelsis frá Ingólfi Petersen voru seldir gosdrykkir og mjólk á pelaflöskum í versluninni. Hollustunni var því ekki fyrir
að fara í Skólabúðinni á þessum tíma.
„Vegna innflutningshafta og tilheyrandi
vöruskorts var vöruúrvalið ekki mjög
fjölbreytt,“ segir Andrés. „Við reyndum
þó að hafa ætíð sælgæti á boðstólum.
Mér er minnisstætt að söludeild sælgætisgerðarinnar Freyju var aðeins opin
eina klukkustund á viku, klukkan
11–12 á þriðjudögum. Á þeim tíma átti
ég að vera í kennslustund hjá dr. Jóni
og var hann heldur óblíður á svipinn
þegar aumingja faktorinn bað um frí til
að sinna embættisskyldum sínum, og
freista þess að hreppa lítilræði af sælgætinu til að selja í búðinni, öllum
bekknum til heilla.“
Veturinn 1950–1951 voru 17 nemendur í 6. bekk og skiptust þeir á að
afgreiða í búðinni, tveir saman í viku í

Hollustunni var ekki fyrir að fara í Skólabúðinni og vegna innflutningshafta var vöruúrvalið fábreytt. Þó var
ætíð hægt að fá þar mjólk á flöskum og heimagert konfekt.

senn. Vel gekk að safna í ferðasjóð og
eftir að stúdentsprófið var í höfn hélt
hópurinn í rúmlega tveggja vikna ferð
með Gullfossi til Danmerkur og Sví-

þjóðar. „Var ferðin mjög ánægjuleg og
eftirminnileg þó að ferðast væri á 3.
farrými enda var þetta fyrsta utanlandsferð flestra í hópnum.“ 0

Fjárreiður skólans 1931–1951
T

ekjustofnar Verzlunarskólans
breyttust lítið á árunum
1931–1944 frá fyrri tímabilum.
Þess skal þó getið að skólanum bættist nýr tekjustofn skólaárið
1935–1936, styrkur úr bæjarsjóði
Reykjavíkurbæjar. Hann var um árabil
jafnhár ríkisstyrk þeim sem skólinn
naut. Skólagjöldin voru þó enn sem
fyrr langveigamesti tekjustofninn,
voru til dæmis um 77% af heildartekjum skólans skólaárið 1937–1938.
Styrkur úr ríkissjóði og bæjarsjóði
hvorum um sig var þá um 9% af
heildartekjum. Ótaldar eru þá tekjur

af leigu á rishæð skólahússins og vextir. Skólastjóri hafði rishæðina á leigu
til loka skólastjóratíðar Vilhjálms Þ.
Gíslasonar.
Til samanburðar má nefna að skólaárið 1945–1946 fékk Verzlunarskólinn
90.000 krónur í styrk frá bæ og ríki,
hvorum aðila um sig. Þá greiddu nemendur verslunardeildar 750 krónur í
skólagjöld og nemendur lærdómsdeildar 500 krónur. Samtals voru þetta
210.500 krónur enda voru nemendur
verslunardeildar 266 og nemendur lærdómsdeildar 22. Skólagjöldin hafa því
verið rúmlega helmingur af tekjum

skólans næsta ár. Þeirra hlutur minnkaði á skólaárinu 1945–1946 en þá
hækkaði styrkurinn frá Reykjavíkurbæ
um 30.000 krónur. Þetta breyttist á
skólaárinu 1950–1951. Þá var skólagjald nemenda verslunardeildar hækkað í 1.000 krónur og skólagjald nemenda lærdómsdeildar í 750 krónur en
opinberir styrkir héldust óbreyttir. Ættu
tekjur skólans af þeim að hafa losað
330.000 krónur enda voru 308 nemendur í verslunardeild næsta ár og 37 í
lærdómsdeild.
Breytingar á nemendafjölda á milli
ára voru ekki miklar á þessum árum.

Laun fyrir kennslu voru langstærsti útgjaldaliðurinn 1937–1938 og voru um
60% heildarútgjalda það skólaár. Af
öðrum veigamiklum útgjaldaliðum það
skólaár má nefna húsaleigu, einkum
vegna íþróttakennslu (um 15% heildarútgjalda), ræstingu (um 2%), ljós og
hita (um 4%), viðgerðir (um 1%), kaup
á hlutabréfum í skólahúsinu (um 3%)
og kaup á skólagögnum (um 2%). Af
öðrum útgjaldaliðum má nefna bækur
og ritföng, símakostnað, auglýsingar,
kostnað vegna læknisskoðunar og
kyndingar og kostnað vegna vátryggingar. Kostnaðarliðir þessir voru lágir. 0

1951

Leyndarmálið

✔ Bandarískur her kemur aftur til Íslands.

Ungur Verzlunarskólanemi fylgdi

Deilur um herverndarsamninginn

stúlku heim af dansæfingu. Bæði

✔ 20 manns farast með flugvélinni Glitfaxa
✔
✔
✔
✔

voru afar feimin. Þegar þau voru

sem hvarf í Faxaflóa í aðflugi
Meira en 11 þúsund bílar og bifhjól til í
landinu, helmingurinn í Reykjavík
Ný tegund afþreyingar í Bandaríkjunum:
Bílabíó
Abdullah Jórdaníukonungur myrtur í
Jerúsalem
Þýskur Porsche-bíll vekur athygli á
bílasýningum. Getur náð allt að 90 mílna
hraða á klst.

komin heim að húsdyrunum stundi
stúlkan því upp að hann mætti ekki
segja neinum manni frá því að
hann hefði gengið með sér. „Vertu
óhrædd,“ sagði stráksi, „ég
skammast mín víst eins mikið fyrir
það og þú.“
Verzlunarskólablaðið, 1952

1950

1951
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Nemendur á
grímudansleik
1948.

Nemendur Verzlunarskólans 1952.

Nemendur 2. bekkjar í skólaferðalagi 1950.
Úr fjórðabekkjarbók Verzlunarskólastúlku árið
1938.

Nemendur úr 5. bekk árið 1948.

1931–1953
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Þungamiðjan í lífi okkar
Þórir S. Gröndal konsúll

Þ

órir S. Gröndal var nemandi í
Verzlunarskólanum á árunum
1949 til 1953 þegar hann útskrifaðist með stúdentspróf. Samstúdentar Þóris úr Verzló voru samdóma
um að alls staðar þar sem eitthvað
hefði verið um að vera í félagslífinu
hefði hann verið. Þórir, sem búsettur
er í Flórída í Bandaríkjunum, féllst
góðfúslega á að greina frá lífinu í
skólanum á námsárum sínum.
Þrammað í skólann í gæruúlpum
„Um miðja síðustu öld voru engar
hentugar strætisvagnaferðir úr Hlíðunum niður á Grundarstíg. Það kom
því ekkert annað til greina hjá okkur
Sigga (Sigurði Ásmundssyni) en að
labba í skólann. Og það gerðum við,
hvernig svo sem viðraði, og stundum
komumst við í hann krappan. Þegar
harður vetur ríkti í borginni, var erfiðasti hjallinn að komast yfir bersvæðið við Miklatorg og framhjá
Grænuborg. Þá er mikið rok var úr
norðvestri lá við, að við yrðum að
skríða á fjórum fórum yfir verstu
svellbunkana. En svo komumst við í
skjól á Bergstaðastrætinu og þar var
flautað við heimili skólasystur okkar
Dódíar, og hún slóst í hópinn síðasta
spölinn.
Ég var hringjari fjórðabekkjarveturinn og tók starfið mjög alvarlega.
Siggi kvartaði stöðugt yfir því, hve
snemma ég vildi fara af stað og stundum var hann ekki einu sinni búinn að
klæða sig, þegar ég bankaði upp á hjá
honum í Drápuhlíðinni. Reyndi ég að
vera kominn í skólann 10 mínútur
fyrir átta, svo við gætum tínt af okkur
hlífðarfötin og athugað okkar gang.
Gæruúlpurnar frá Vinnufatagerðinni
voru þá hinn óopinberi einkennisbúningur strákanna, en stelpurnar
klæddust ullarpilsum, peysum og
kápum þar yfir, og langflestar voru

Nemendur sem útskrifuðust með verslunarpróf árið 1951 hittast mánaðarlega á Grand Hótel í Reykjavík og hafa gert um árabil. Á hverju vori borða þau einnig
saman hátíðarkvöldverð. Hér má sjá hópinn sem hittist á vorfagnaði í maí 2005.

þær með klúta yfir hárinu, hnýtta
undir hökuna. Þeim var harðbannað
að klæðast síðbuxum jafnvel í allra
verstu veðrum. Öðru hvoru kallaði
enskukennarinn okkar, Guðrún Arinbjarnar, mig inn á kennarastofu til að
hjálpa henni úr bomsunum. Gerði ég
það með glöðu geði og hefir það ef til
vill ekkert spillt fyrir einkunnagjöfinni! Á mínútunni 8 hringdi ég svo
bjöllunni í anddyrinu og skóladagurinn byrjaði.
Kennarar skreyttir með uppnefnum
Kennararnir voru flestir góðir, mismunandi strangir, en yfirleitt vel liðnir. Það fór samt ekki hjá því, að sumir
væru skreyttir með ýmsum uppnefnum: Shakespeare, Siggi lærer, Jói Jakk,
Doktorinn, Villi Þorn, Sigga púta,

Bókarinn o.s.frv. Margs er að minnast
af samskiptunum við þá og eru flestar
minningarnar góðar. Ég fékk mína
eldskírn á fyrsta deginum í skólanum,
en ég kom á miðjum vetri inn í 2.
bekk úr Gaggó Vesturbæjar, sem líka
var kallaður Ágústarskólinn. Það var
skriftartími og var kennarinn öndvegiskonan Sigríður Árnadóttir, sú sama
sem kölluð var Sigga púta af miskunnarlausum nemendunum. Viðurnefnið fékk hún einfaldlega vegna
þess, að hún var lágvaxin mjög og
minnti vöxturinn á þennan algenga
fugl. Kom þessi umræddi kennari að
borðinu hjá mér og spurði mig úr
hvaða skóla ég hefði komið. Ég var
bæði taugaóstyrkur og óframfærinn og
átti það til að stama. Varð því svarið:
„Ga, ga, ga, ga, ... Ágústarskólanum!“
Bekkjarsystkinin skellihlógu og aumingja Sigríður snaraðist upp að púltinu.
Flatkökur með rækjum í
frímínútum
Fjórðubekkingarnir réðu lögum og lofum eins og vera bar. Þeir þóttust vera
hafnir upp yfir krakkana í neðri bekkjunum, þótt strákarnir létu sig stundum hafa það að leita þar að sætum
stelpum til að dansa við á dansæfingunum og fylgja svo heim á eftir og
reyna að fá að kyssa þær á tröppunum. Og þá litu þeir ekki beint upp til
spekinganna í 5. og 6. bekk, enda
voru þetta bara fáar hræður í hvorum
bekknum. Sjöttu bekkingarnir nutu
þó örlítillar virðingar því þeir ráku
Skólabúðina, sem var niðri í kjallara,
og var hún merk og þörf stofnun. Þar
var seld mjólk og gos, vínarbrauð og

Þrjár vinkonur á leið á Nemendamótið 1951.

1951

samlokur og svo líka eitthvað af sælgæti. Afraksturinn var notaður til að
borga niður stúdentsferðina. Ekki
söddu samt allir nemendur hungur sitt
með varningnum úr búðinni, því sumir höfðu með sér nesti að heiman. Þeir,
sem pínulítið voru loðnir um lófana,
áttu það til að bregða sér upp í Síld &
Fisk og kaupa brauð eða flatkökur
með rækjum eða öðru lostæti. Einnig
voru sögur um það, að einhverjir
hlypu alla leið niður í bæ og fengju sér
máltíð á vertshúsum í stóru frímínútum eða frítímum.
Ástarævintýri og forboðnar
freistingar
Ekki var óeðlilegt, að ástareldar
kviknuðu öðru hvoru í þessum stóra
hópi myndarlegra ungmenna. Urðu
þarna mörg ástarævintýrin, sem
blossuðu upp en entust mismunandi
lengi. Úr örfáum urðu til hjónabönd
upp á lífstíð, þótt slíkt hafi nú ekki
gerst í okkar bekk. Það var kankast á í
frímínútunum og bréf send á milli í
tímum. Svo komu stóru stundirnar á
dansæfingunum, en þá var reynt að
komast inn í dimma hornið og dansa
sjóðheitan vangadans. Ef strangur
kennari sat yfir, var hann sífellt að
koma niður og kveikja ljósið og var
það eðlilega litið mjög illu auga af
dansfólkinu.
Ýmsar freistingar urðu á vegi táninga á þessum árum eins og alltaf fyrr
og síðar. Þar ber fyrst að nefna tóbak
og vín. Allnokkrir strákanna ánetjuðust tóbakinu þótt erfitt væri fyrir
flesta að finna peninga fyrir þeim
munaði. Áttu þeir sjaldan fyrir sígarettum, en urðu að láta sér nægja að

1952
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Frá Grundarstíg
til Parísar
Snorri Þorvaldsson fiðluleikari

S

norri Þorvaldsson útskrifaðist
með stúdentspróf úr Verzlunarskólanum vorið 1950. Tveimur
árum síðar fór hann til Parísar til
náms í fiðluleik. Með honum í för
var eiginkona hans, Steiney Ketilsdóttir, en þau höfðu gengið í hjónaband nokkrum dögum áður en þau
lögðu af stað með Gullfossi áleiðis til
meginlandsins. Brot af frásögn
Snorra af fyrstu skrefunum í heimsborginni fer hér á eftir.

Þórir Gröndal (t.v.) ásamt bekkjarsystkinum sínum, Kristjönu Heiðdal og Höskuldi Jónssyni, á
peysufatadaginn 1951.

sjúga pípusterta. Ýmsir prófuðu líka
að súpa á flösku og líkaði sumum vel
áfengisáhrifin. Það var helst að reynt
væri að útvega dropa fyrir dansæfingarnar, því margur pilturinn var
óframfærinn og þurfti að drekka í sig
smá kjark til að þora að bjóða sinni
heittelskuðu upp í dansinn og stýra
henni inn í dimma hornið. Skólastjóri og kennararnir gerðu allt sem
þeir gátu til að koma í veg fyrir, að
víni væri smyglað inn á dansæfingarnar. Óblandaður svartidauði var því
oft sopinn af stút undir húsvegg áður
en inn var gengið. Stundum fór illa
og einhver varð ofurölvi og gubbaði á
gólfið og var þá snarlega vísað á brott
og þótti það mikil niðurlæging. Oft
gekk erfiðlega að fá leyfi til að halda
dansæfingarnar, sér í lagi eftir að ölvunar hafði orðið vart á undanfarandi
balli.
Vinátta fyrir lífstíð
Eins og alltaf gerist, mynduðust vinahópar eða klíkur í bekkjunum. Þeir
rottuðu sig saman, sem höfðu svipuð
áhugamál. Strákar, sem byrjaðir voru
að bergja á brunni freistingaþrennunnar, að reykja, að drekka og að vera
með stelpum, voru sér í flokki og
kallaðir kaldir gæjar. Kúristarnir
héldu líka sinn hóp. Þeir, sem löbbuðu saman heim úr skólanum, mynduðu sérstaka flokka og voru oft miklar kappræður og heitar umræður um
dægurmál dagsins.
Í Verzlunarskólanum eignuðumst
við æskuvinina, sem duga okkur enn.
Þarna sköpuðust vináttubönd og urðu
til minningar, sem yljað hafa okkur
allt lífið. Gamli skólinn var hlýr og
heimilislegur. Þarna leið okkur vel og
okkur þótti vænt um skólann Gamli
Verzló var þungamiðjan í lífi okkar á
þessum viðkvæmu og viðburðaríku
árum. Hann lifir í þessum góðu
minningum og gleymist ei.“ 0

Hvað skal nú til bragðs taka?
„Þrátt fyrir daglegar áhyggjur skólalífsins, þrautleiðar og langar morgunstundir, aðskiljanleg próf, háskalega
leikfimistíma og alls kyns óhuggulegheit, eru skólaárin, ja svona eftir á að
hyggja, skemmtilegasti og áhyggjulausasti tíminn í lífi hvers og eins. Þá fyrst
þegar við erum sloppin út úr okkar
ágæta skóla, hversu nauðuglega það nú
annars kann að hafa gengið, byrja
áhyggjur lífsins fyrir alvöru. Þá vaknar
spurningin: „Hvað skal nú til bragðs
taka?“ Sumir, kannske flestir, taka lífinu með ró svona til að byrja með; aðr-

ir halda áfram sinni skólagöngu. ...
Hvað sjálfum mér viðvíkur er ég
staddur í Parísarborg sem sumir kalla
höfuðborg vísinda og lista en aðrir
borg gleðinnar. Hvorir tveggja hafa
nokkuð til síns máls. Ósjaldan flýtur
hér allt í freyðandi kampavíni og tankbílar rauðvíns og áfengs bjórs eru á
þönum ár út og ár inn til þess að
þyrstir geti fengið svölun. ...
Ég kom hingað haustið 1952 til
náms í fiðluleik. ... Skólasystkini mín
þarna eru úr flestum hornum heims ef
svo má að orði kveða, til dæmis eru í
minni deild Ástralíumaður, Kínverjar,
Kanada- og Ameríkumenn, Afríkubúar
og fólk úr flestum Evrópulöndum, en
vitanlega eru Frakkarnir í miklum
meirihluta. Ég er eini Íslendingurinn
og til þessa hefur aðeins einn Íslendingur stundað þar nám fyrir utan mig,
píanóleikarinn Guðmundur Jónsson. ...
Einhvers staðar verður fólk að
andast
Í vetur eru hér sjö Íslendingar við
nám, þar af sækja fjórir Svartaskóla.
Nokkrir búa á stúdentagörðum við

„Í París er umferðin gífurleg og elskendur sem blanda geði launkofalaust,“ segir Snorri Þorvaldsson í umfjöllun sinni um borgina.

Snorri Þorvaldsson fiðluleikari var nemandi í skólanum og spilaði oft á skemmtunum skólans. Að
námi loknu hélt hann til framhaldsnáms í París.

sæmileg skilyrði en aðrir leigja rándýr
og léleg hótelherbergi. Í sambandi við
skólana eru matsölustaðir sem selja
stúdentum máltíðir við vægu verði en
oft eru réttir þeir sem þar eru fram
bornir varla mönnum boðlegir. En
hvað um það. Í fleiri horn er nú að líta
en þau allra dimmustu. Erlendir ferðamenn er heimsækja borgina standa
höggdofa yfir allri þeirri fegurð sem
hún býr yfir. Það sem gert hefur París
að einni helstu ferðamannaborg heims
er fjöldi skrauthýsa hennar, minnismerkja, listasafna og fagurra torga og
breiðgatna og svona innan sviga (næturklúbbar, gómsæt vín og fallegar
stúlkur). Tískukóngarnir berjast hér
um fylgispekt fávísra kvenna um heim
allan. Götulífið hefur líka sín tilbrigði.
Á hverju strái eru elskendur er blanda
geði og tilfinningum launkofalaust.
Umferðin er alls staðar gífurleg, venjulega hefur þú tækifæri til að sjá tvo til
þrjá bifreiðaárekstra á dag. Fyrir kemur og að fólk dettur steindautt niður
við hliðina á þér. Einhvers staðar verður fólk að andast.“ 0

Nemendur aldrei fleiri
Haustið 1952 settust 345 nemendur á
skólabekk í Verzlunarskólanum. Í
þessum hópi voru 214 piltar og 131
stúlka. Í verslunardeildinni voru 308
nemendur en 37 í lærdómsdeild.
Brugðið var á það ráð að þrískipta
bæði 3. og 4. bekk og voru því alls 12
bekkjardeildir í skólanum þetta árið.
Nokkuð misjafnt var hversu margir
nemendur voru í hverjum bekk. Í 4.
bekk B voru til dæmis 38 nemendur
en aðeins 16 nemendur í 4. bekk C.
Verst var ástandið þó í 2. bekk skólans
en nemendum á öðru ári var aðeins
skipt í tvær bekkjardeildir þar sem

1951

ekki var svigrúm til að bæta einni
bekkjardeild við í skólahúsinu. Í 2.
bekk A voru 39 nemendur en í 2.
bekk B voru hvorki fleiri né færri en
42 nemendur. 0

1952
✔ Ásgeir Ásgeirsson kjörinn forseti Íslands.
Sveinn Björnsson forseti látinn

✔ Drykkjulæti um verslunarmannahelgina,
einkum við Hreðavatn

✔ Fiskveiðilögsaga færð úr þremur mílum í

Skrifstofustúlka

fjórar

Dugleg skrifstofustúlka, 18–24 ára,
óskast til almennra skrifstofustarfa.
Verzlunarskólamenntun áskilin. Tilboð merkt: Verzlunarskóli – 101,
sendist afgreiðslu Morgunblaðsins.

✔ Miklar yfirheyrslur í Bandaríkjunum að
undirlagi McCarthys yfir meintum
kommúnistum

✔ Dagbók þýsku gyðingastúlkunnar Önnu

Morgunblaðið, 21. maí 1952

1952

Frank gefin út
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Vilhjálmur kvaddur
með veisluhöldum
Á

rshátíð Nemendasambands
Verzlunarskólans var haldin 30.
apríl 1953 að Hótel Borg. Var
árshátíðin jafnframt kveðjusamsæti
fyrir fráfarandi skólastjóra, Vilhjálm
Þ. Gíslason, og konu hans, frú
Ingu Árnadóttur. Var þeim Vilhjálmi og Ingu færður að gjöf
fagurlega útskorinn öndvegisstóll sem gerður var af Ríkarði
Jónssyni myndhöggvara. Vilhjálmur þakkaði gjöfina og
góðar kveðjur með ítarlegri
ræðu og rifjaði upp ýmsar
gamlar minningar úr skólanum.
Margir fulltrúar gamalla nemenda tóku til máls og færðu skólanum veglegar gjafir. Guðmundur
Guðmundsson, fulltrúi nemenda
sem útskrifuðust árið 1940, flutti
snjalla ræðu og færði skólanum að
gjöf silfurbikar sem framvegis verður
afhentur þeim nemenda er hlýtur
bestu einkunn í íslensku á verslunarprófi. Verðlaunagripur þessi var tileinkaður Vilhjálmi Þ. Gíslasyni og
kallaður Vilhjálmsbikar. Þá afhentu
ýmsir afmælisárgangar skólans byggingarsjóði og nemendasjóði peningagjafir. Að lokum tók dr. Jón Gíslason

Bestu ár ævi minnar
Kveðja fráfarandi skólastjóra

Vilhjálmur Þ. Gíslason var kvaddur á árshátíð
Nemendasambandsins 30. apríl 1953.

skólastjóri til máls, þakkaði í nafni
skólans fyrir hinar veglegu gjafir og
ræktarsemi fyrrverandi nemenda. 0

Vilhjálmur Þ. Gíslason
ráðinn útvarpsstjóri
Vilhjálmur Þ. Gíslason var ráðinn útvarpsstjóri frá og með 1. janúar 1953 og lét
þá formlega af skólastjórn. Hann hafði raunar farið til Vesturheims um mánaðamótin september–október 1952 og hafði því í raun látið af skólastjórastarfinu
þá um haustið. Í fjarveru Vilhjálms var dr. Jón Gíslason starfandi skólastjóri. 0

Það langskemmtilegasta í ys og erfiðleikum annríks skóla er þetta: að sjá ungt
fólk vaxa upp undir handarjaðri sínum, fylgjast með barningi þess og gleði,
áhyggjum þess og sigrum og sjá síðan á eftir því út í lífið og fylgjast með því
þar, hvernig það kemur fótum undir sig og stækkar og hækkar. Þessarar
ánægju hefi ég sem betur fer fengið að njóta margoft. Það skiptir ekki miklu
að þegar nemandinn er risinn á legg, þá er gamall skólastjóri sjálfsagt gleymdur
ur fyrir löngu í lífsins baráttu og argaþrasi viðskiptanna. Fengsæll kaupmað
ekki
auðvitað
man
refnum
með fangið fullt af reynslu og þekkingu og úrlausna
reikul spor síns veika fótar og feimni sinna furðulegu svara í fyrstu prófum
framhaldsskóla síns, prófum sem einu sinni voru kvíðvænlegasta skelfing ævi
hans. Seinna er þetta allt saman, á glaðri stund þegar hist er aftur á góðra vina
fundi eftir tíu eða tuttugu ár, orðið efni í hetjusögur um nemendur og gamanmál um gamla kennara og það hversu sniðuglega var snúið á þá. Skólastjóri
sem hefur séð söguna endurtaka sig og endurnýja sig í nær aldarfjórðung athugar þetta allt af rósemi hjartans og gleðst með þeim sem gleðjast af minningu skólaára sinna. Hann ræðir alvarlega við sína gömlu nemendur um framtíð barna þeirra þegar þeir seinna koma með þau í skólann og hafa út af þeim
sömu áhyggjur og hann hafði af sjálfum þeim áður fyrr.
Ég átti í Verzlunarskólanum mörg bestu ár ævi minnar. Mér fannst þau
stundum jaskast óþarflega upp í eril og ónæði, eyðast í störf sem ekki sér
áþreifanlegan vott eftir, en við þessu var ekkert að segja, það er svona að vera
skólastjóri. Það sem lifir í huga eða minningum þeirra sem ég kenndi og voru
svo að segja heimilismenn mínir árum saman, eða það hvaða ávöxt viðkynning okkar hefur borið í lífi þeirra og starfi, veit ég ekki. Ég veit hitt að ég vann
þessi skólastörf af trú á þau og af ánægju. Sumt urðu vonbrigði sem seinna
a
gekk eða síður en ég vildi vera láta. En miklu fleira varð til ánægju, samvinn
Þess
við góða kennara, viðkynning við góða nemendur og vinátta þeirra síðar.
vegna óska ég Verzlunarskólanum af alhug farsældar og frama á hálfrar aldar
afmæli hans og minnist með gleði og þakklæti allra áranna í skólanum.
Vilhjálmur Þ. Gíslason

Dálítið hopp og hí

V

ilhjálmur Þ. Gíslason lagði í
skólastjóratíð sinni mikla
áherslu á að nemendur væru
komnir í skólann til að þroskast og
menntast í víðasta skilningi. Hann
leit á skipulagt félagslíf nemenda innan skólans sem þroskabraut sem
gerði þá, ekki síður en námið sjálft,
hæfa til að takast á við lífið að loknu
námi. Í greininni sem hér fer á eftir
segir Vilhjálmur stuttlega frá afskiptum sínum af félagslífi nemenda:
„Gleðskapur skólalífsins getur verið
dálítið hopp og hí en í heild sinni á
skólalífið eða félagslífið utan eiginlegra
námstíma einnig að vera þáttur í þeirri
fræðslu og í því uppeldi sem skólanum
er ætlað, styrkja stefnu hans og tilgang.
Það eitt er gott út af fyrir sig að nemendur hafi eitthvað við að fást í tóm-

stundum sínum sem heldur huga
þeirra föngnum við heilbrigð og
skemmtileg efni. ... Mín viðleitni í þessa
átt hófst á því að Nemendamótum var
komið á og duglegir nemendur tóku
þessu vel og gengu með gleði og krafti
að því að gera þessi Nemendamót vel
úr garði ár frá ári. Sama var um útgáfu
skólablaðanna ... Ýmsir klúbbar eða
smærri félög voru til öðru hvoru eða að
staðaldri: söngfélög, hljómsveitir, tónlistarklúbbar, taflfélög, íþróttafélög og
ýmis starfsemi í meira eða minna sambandi við kennsluna sjálfa ... Skólaútvarp var lagt um húsið, ferðir farnar
innanlands og utan, og verslunarfyrirtæki skoðuð ... Sögusýningar voru fluttar seinustu árin eftir þáttum sem ég tók
saman, svo sem um Skúla fógeta, þjóðfundinn, Sveinbjörn Egilsson og fleiri.

1952

„Gleðskapur skólalífsins getur verið dálítið hopp og hí en í heild sinni á félagslífið einnig að vera þáttur í
uppeldi nemenda,“ sagði Vilhjálmur skólastjóri.

Menn réðust jafnvel í það að flytja þætti
úr stórverkum eins og grískum harmleik, Faust, Pétri Gaut og Júlíusi Sesar

Shakespeares, og loks – fluttur var
urmull af alls konar gamanleikjum og
glensi.“ 0

1953
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4. kafli

1953–1966
Dr. Jón tekur við stjórninni

Húsnæðisekla
bitnar á félagslífinu
S

kólaárið 1953–1954 var húsnæði Verzlunarskólans við
Grundarstíg orðið alltof lítið
fyrir starfsemi skólans og þá 337
nemendur sem í hann voru skráðir.
Nemendur kvörtuðu mikið undan
þrengslunum og sögðu húsnæðisskortinn meðal annars bitna á félagslífinu. Málfundafélagið var farið að
halda fundi sína utan skólans og
nefndir funduðu yfirleitt í heimahúsum eða á kaffihúsum bæjarins.
Hressingarskálinn og Laugavegur 11
voru helstu samkomustaðir nemenda
á þessum tíma.
„Aldrei koma þessi ömurlegu húsnæðisvandræði betur í ljós heldur en á
dansæfingum,“ skrifar nemandi í 4.
bekk í Verzlunarskólablaðið. Hefð var
fyrir því að halda dansæfingar í skólahúsinu. Borð og stólar voru þá borin út
úr tveim kennslustofum og þeim breytt
í danssal. Þá var einni kennslustofu
breytt í kaffihús eða bar. Borðunum var
staflað út í eitt horn á ganginum og
stólum þar ofan á. „Eins og nærri má
geta skapaði þetta hina mestu lífshættu
því að alltaf mátti búast við hruni. Auk

þess gerði þetta m.a. það að verkum að
aðrar útidyrnar eru ónothæfar og
menn urðu að æfa fimleika baki brotnu
til að komast inn á salernið en þangað
komust samt ekki nema hinir allra
hæfustu.“
Stærri skemmtanir eins og Nemendamót, árshátíð og kynningarkvöld
voru ávallt haldnar á einhverjum
skemmtistað í bænum. Mörgum þótti
það mjög miður því að skemmtanir
sem haldnar voru í skólahúsinu höfðu
ávallt yfir sér annan blæ, voru hlýlegri
og heimilislegri, sem jók mjög á samkennd nemenda. Árið 1954 álitu nemendur að þörfin fyrir samkomuhús við
skólann væri meiri en nokkru sinni
fyrr. Sjóður sem stofnaður var árið
1943 í þeim tilgangi að byggja slíkt hús
virðist hafa lognast út af á nokkrum árum og því var það enn jafn fjarlægur
draumur og verið hafði tíu árum fyrr.
Nemendur sættu sig þó ekki þegjandi
og hljóðalaust við þessi þrengsli eins og
sjá má á eftirfarandi athugasemd eins
þeirra í Verzlunarskólablaðinu: „Meðan
byggðir eru barnaskólar, gagnfræðaskólar, menntaskólar, iðnskólar og

Prúðbúnir Verzlunarskólanemendur árið 1953. Vegna húsnæðisskorts voru stærri skemmtanir skólans
ávallt haldnar á skemmtistöðum bæjarins.

hjúkrunarkvennaskólar úr marmara og
með eirþaki, skreyttir innan og utan af
fremstu listamönnum þjóðarinnar,
upplýstir með fullkomnustu rafmagnsljósum, þá kúldrast Verzlunarskólinn
enn í gömlum, dimmum og ónógum

húsakynnum og einustu skreytingarnar
eru ástarjátningar sem einbeitt ungmenni hafa skorið í borðin, en heldur
eru sundurskotin hjörtu með fagurlega
teiknuðum bókstöfum tilbreytingarlítið
augnayndi.“ 0

Sérstakur andi
í skólahúsinu
Ólafur Egilsson sendiherra

E

nda þótt þrengslin hafi
verið mikil í skólahúsinu við
Grundarstíg minnast
margir nemendur
dvalarinnar þar
með hlýju. Ólafur
Egilsson, síðar
sendiherra, var
nemandi í skólanum á fyrri hluta
sjötta áratugarins. Í
viðtali við Verzlunarskólablaðið 1992 sagði
hann meðal annars:
„Okkur þótti ríkja alveg
sérstakur andi þarna í
gamla skólahúsinu við

Ólafur Egilsson
á námsárunum.

1953

Grundarstíg. Í frímínútum
var náttúrulega mjög
þröngt á göngunum og
það var ævinlega
mjög hressandi andrúmsloft og oft var
sungið. Kannski
þrengslin þar hafi
átt sinn þátt í að
þjappa fólki saman. Það var píanógarmur á ganginum
og þangað þyrptumst
við gjarnan til að taka
lagið. Það var mjög
skemmtilegt andrúmsloft
þarna, gott jafnvægi alvöru og glaðværðar.“ 0

Frá fánaafhendingu Málfundafélagsins á sjötta áratugnum.
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1953
✔ Alþingiskosningar: Engin kona náði kjöri
✔ Níu manns drukkna þegar síldarskipið
✔
✔
✔
✔

Edda sekkur í Grundarfirði
Skólahús fýkur í Hnífsdal. 36 börn sleppa
ómeidd
Jósef Stalín einvaldur í Rússlandi er látinn.
Khrústsjov kosinn aðalritari Kommúnistaflokksins
Elísabet II krýnd drottning Bretaveldis
Kóreustyrjöldinni lýkur með vopnahléi

Dansandi yngismeyjar á skólaskemmtun.

Álfakroppar og spretthlauparar í frímínútum
B

jallan hringir. Nemendurnir
bíða þess óþolinmóðir að Geir
[Jónsson sögukennari] stingi
registrinu niður í tösku eða prófessor
Ólafur [Björnsson hagfræðikennari]
romsi upp úr sér útskýringunum á
splunkunýjum mettíma. Síðan ryðjast
allir sem vettlingi geta valdið út á
ganga og niður í kjallara.
Það er einmitt í frímínútunum að
slík augnablik skapast sem vekja mann
til umhugsunar um húsnæðismál skól-

ans og nemenda hans. Aðdragandinn er
oftast sá sami: Maður stendur í mestu
makindum og hallar sér næstum ástleitinn upp að vegg; drekkur kannski sitt
Coca Cola, þegar skyndilega er eins og
falli 5 tonna jarðýta ofan á tærnar á
manni. Við nánari athugun er þetta
auðvitað fisléttur álfakroppur einhverrar yngismeyjarinnar úr 3. bekk en sársauki augnabliksins gerir slíka gyðju að
jafn þyngslalegri persónu og ónefndan
kennara. Auðvitað eru til önnur af-

brigði þessa sorgarleiks sem spretta ýmist af skyndilegri hvöt manna til spretthlaupa eða þá að dýrkendur Atlas-kerfisins þurfa snögglega að veita orku
handa sinna útrás. En á jafn þvengmjórri braut og ganginum í kjallaranum geta hraustmenni ekki hnyklað
vöðvana án þess að þeir um leið stjaki
óþyrmilega við hugföngnum áhorfendum.
Othar Hanson, nemandi í 4. bekk

Ég valdi Verzló ...
Séra Auður Eir
Vilhjálmsdóttir
„Ég bjó á háaloftinu í Verzló, þar
sem pabbi var jú skólastjóri þá. Það
var mikið ævintýri að búa þarna og
vera alltaf í nágrenni við þetta iðandi
líf og þetta merkilega fólk sem var
þarna niðri. Mér þótti mikið til þess
koma og það hefur sjálfsagt ekki
verið að ófyrirsynju. ... Verzló var
hluti af lífi okkar allra því við vorum
alltaf þar og það kom ekkert annað
til greina.“ 0

Verzlunarskólablaðið, 1954

Hefði ég verið strákur
H

efði ég verið strákur býst ég við
að ég hefði ekki verið nein undantekning frá venjunni með það
að reyna að vera dálítið mannalegur og
vilja ganga í augu kvenfólksins. Að sjálfsögðu hefði ég farið í skóla og auðgað
andann. Á sumrin hefði ég svo stundað
sjómennsku því að mér er sjómennskan
í blóð borin. Íþróttamaður hefði ég verið
mikill og viljað vera framarlega í öllum
leikjum og skemmtunum. Ég hefði verið
mesta snyrtimenni, ávallt gengið í nýburstuðum skóm (sem ég hefði auðvitað
burstað sjálfur) og hrukkulausum fötum.
Skólaár mín myndu að öllum líkindum ekki verða viðburðaríkari en gengur
og gerist. Ég myndi skemmta mér mikið, dansa og spila (jafnt biljarð sem annað), en þó myndi ég reyna að vanrækja
ekki námið um of. Að skólaárunum
loknum myndi ég svo ráða mig á millilandaskip til þess að sjá mig um í heiminum og svala útþrá minni. Ég myndi
sigla til hinna sólríku suðurlanda þar

sem hinar svarthærðu, blóðheitu meyjar
ganga með andlit sín hulin blæjum.
Já, hvort ég myndi ekki njóta þess að
lifa þannig allt það sem aumingja stúlkurnar aðeins fá að lesa um í bókum.
Þegar ég yrði búinn að fá nóg af flækingi
og frægðarverkum myndi ég halda heim
og setjast að á landi. Og þá yrði eftir að
vita hvort að ég gerðist umsvifamikill útgerðarmaður eða hvort ég heiðraði verslunarstéttina með því að helga henni
starfskrafta mína. Það yrði erfitt að skera
úr um það hvort yrði betra en þó hugsa
ég að ég hallaði mér heldur að verslunarstéttinni vegna þess að jafnvel þó
verslunin gæti brugðist til beggja vona
þá brygðist hún þó aldrei algerlega eins
og síldveiðarnar gætu gert.
Þegar svo verslanir mínar færu að
gefa af sér einhvern arð og horfurnar
orðnar góðar myndi ég kaupa mér hús
og bíl og fara að hugsa um að festa ráð
mitt. Og þar sem ég væri nú þessi fyrirmyndarpiltur myndi ég auðvitað kvænast myndarlegri stúlku sem hefði svolít-

1953

fá sæti í Verslunarráðinu
inn áhuga á mér en ekki
og yrði mér þá oft hugseingöngu mínum glæstu
að til hinna yndislegu
framtíðarhorfum. Ég
æskuára þegar ég var í
myndi verða konu
Verzlunarskólanum.
minni mjög góður og
Þegar svo börnin
ekki telja það undir
yrðu orðin stálpuð
virðingu minni að
færum við hjónin að
setja upp svuntu og
hafa það náðugt,
rétta henni hjálparbregða okkur í siglingar
hönd við uppþvottinn
og rifja upp gamlar endeða annað slíkt.
urminningar. Þegar ég svo
Nú færu börnin að
yrði orðinn afi myndi ég með
koma til sögunnar, þá yrði ég
ánægju taka það að mér
auðvitað að sinna uppHeba Júlíusdóttir
að sitja hjá barnabörneldi þeirra eins og góðnemandi.
unum á kvöldin og
um föður ber að gera.
segja þeim sögur svo að ungu hjónin
Ég myndi sitja hjá þeim og segja þeim
gætu farið út að skemmta sér. Svo kæmi
sögur af mínum fornu frægðarverkum
að því að yfir mig færðist ró og ég biði
meðan mamma þeirra færi í saumaævikvöldsins með ró og þolinmæði,
klúbb eða á kvenfélagsfund. Við hjónin
ánægður að loknu lífsstarfi og öruggur
yrðum auðvitað stöðu okkar vegna að
um það að afkomendurnir rifust ekki út
láta eitthvað að okkur kveða í samaf reytunum.
kvæmislífi bæjarins og myndum við
leysa þær skyldur af hendi með ánægju
Heba Júlíusdóttir, 3.-A
og samviskusemi. Nú væri ég búinn að
Verzlunarskólablaðið, 1954
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Kennari, skólastjóri og fræðimaður
Dr. Jón Gíslason

N

ýr skólastjóri Verzlunarskólans,
dr. Jón Gíslason, var fæddur
23. febrúar 1909 og hafði verið
ráðinn til starfa sem kennari við skólann haustið 1934. Sama ár varði hann
doktorsritgerð í klassískum fræðum
um náttúrulýsingar í Eneasarkviðu
Virgils, en hann hafði stundað doktorsnám sitt í Berlín og Münster í
Þýskalandi.
Dr. Jón var mikill málamaður. Hann
hafði fullkomið vald á þýsku eftir
námsár sín og talaði auk þess grísku,
latínu, frönsku og ensku reiprennandi.
Við skólann kenndi hann ensku,
þýsku, latínu og frönsku en frístundum
varði hann gjarnan í fræðastörf og
beindi hann þá sjónum sínum einkum
að grískum fræðum og leikritaþýðing-

Stúdentspróf í íslensku
Vorið 1954 þreytti 21 nemandi stúdentspróf í Verzlunarskólanum. Stúdentsprófið í íslensku var tvískipt. Annars vegar skiluðu nemendur ritgerð
sem þeir höfðu skrifað heima hjá sér
og hins vegar tóku þeir próf í skólanum sem einnig fólst í því að skrifa ritgerð. Áttu nemendur að velja eitt
efni af þremur mögulegum. Efni
heimaritgerðanna var eftirfarandi:
a) Íslenski verslunarflotinn
b) Skógar og skógrækt á Íslandi
c) Árni Magnússon og Árnasafn
Skólaritgerðirnar snerust einnig um
þjóðmál og íslenska menningu. Efni
þeirra var:
a) Skáld sem ég hefi mætur á
b) Er Ísland fátækt land eða auðugt?
c) Þjóðleikhúsið og hlutverk þess

um. Meðal þess sem dr. Jón þýddi voru
leikrit Eskýlosar, Sófóklesar og
Evrípedesar.
Dr. Jón hélt áfram kennslu þótt hann
tæki við skólastjórastöðunni og sinnti
hvoru tveggja af mikilli alúð. Þegar
hann lét af störfum sem skólastjóri vorið 1979 kenndi hann áfram við skólann
þar til hann lést í febrúar 1980. Hann
hafði þá kennt við skólann í tæp 46 ár.
Enginn þorir að kasta á eftir dr. Jóni
Þegar dr. Jón lést skrifuðu nokkrir fyrrverandi nemendur um þennan áhrifaríka skólamann og rifjuðu upp eftirminnileg atvik sem honum tengdust.
Meðal þeirra var Björn Matthíasson en
hann var nemandi við skólann á árunum 1953–1959. Hann talaði fyrir
munn margra nemenda þegar hann
sagðist hafa fáa menn hitt fyrir á lífsleiðinni sem hann hefði alltaf getað borið óblandna virðingu fyrir, en dr. Jón
hefði tvímælalaust verið einn af þeim.
Og Björn hélt áfram:
„Ég minnist öllu fremur latínutímanna í 5. bekk kl. 8:15 að morgni. Við
nemendur vorum syfjaðir, en dr. Jón
var glaðvakandi, sat teinréttur í kennarastólnum, merkti þá dyggilega inn í
kladdann sem komu of seint og krafði
skýringa á seinlætinu. ... Eitt sinn hafði
snjóað þungum blautum snjó, og við
strákarnir fórum út í löngu frímínútunum og stóðum fyrir framan skólann.
Létum við snjóboltana dynja á hverjum
þeim sem kom niður tröppurnar, nemendum jafnt sem kennurum. Út kemur
Logi Einarsson, nú hæstaréttardómari,
og var skothríðin látin dynja á honum.
Flýtti hann sér strax fram fyrir húsið í
skjól og stytti sér leið yfir garðinn niður

Dr. Jón hafði fína kímnigáfu sem nemendur kunnu vel að meta.

á Þingholtsstræti, en hann átti þar
heima gegnt skólahúsinu. Rétt á eftir
kemur dr. Jón út. Allt dettur í dúnalogn. Allir forðast að líta upp. Snjóbolti
sést ekki í hendi nokkurs manns. Jón
gengur niður tröppurnar, teinréttur eins
og herforingi og skálmar eftir Grundarstígnum í norður. Hann lítur ekki við
og lætur eins og við séum ekki til. Enginn þorir að kasta á eftir honum, jafnvel þótt hann snúi bakinu í okkur.“
Komið þér sælir, Bragi
Björn minntist einnig kostulegs atviks
þegar dr. Jón og einn af líflegri nemendum skólans þessi árin hittust við
óvenjulegar aðstæður. „Í annað skipti
erum við lærdómsdeildarstrákar að
ljónast uppi á lofti, þar sem fimmti og

sjötti bekkur voru til húsa. Dettur þá
Braga Kristjónssyni, skólahúmorista og
grúskara, það snjallræði í hug að fara út
um glugga og fikra sig eftir brunareipi
niður á jörð. Til þess varð hann að fara
fram hjá glugga kennarastofunnar, en
þar sér dr. Jón hann og lítur við. Bragi
lætur sér hvergi bregða og segir: „Komið
þér sælir, skólastjóri.“ „Komið þér sælir,
Bragi,“ svaraði dr. Jón. Síðan hneigðu
báðir sig virðulega. Bragi hélt áfram niður á jörð og aldrei var minnst á málið
meir. Þessi gömlu atvik sýna að bak við
hinn formlega virðuleika dr. Jóns var fín
kímnigáfa, sem við nemendurnir kunnum vel að meta, enda sögðum við
krakkarnir hvert öðru sögur af doktornum okkar aftur og aftur og voru þær
alltaf jafn skemmtilegar.“ 0

Tannskemmdir færast í vöxt en ilsig á undanhaldi
Frá árinu 1931 og fram á sjötta áratuginn skoðaði Óli P. Hjaltesteð læknir alla
nemendur Verzlunarskólans. Meðal þess
sem athugað var í skoðuninni voru sjón,
heyrn, ástand tanna og hálseitla, lungna,
hjarta, hryggjar og fóta. Þá var mæld
hæð og þyngd nemenda. Auk þess voru
framkvæmd berklapróf og þeir sem
svöruðu því jákvætt voru röntgenmyndaðir. Ef skýrslur frá skólaárinu
1947–1948 eru bornar saman við skólaárið 1953–1954 kemur í ljós að meðalhæð pilta í aldursflokknum 14–19 ára
jókst um 3,3 cm á þessu tímabili og
meðalþyngd óx um 2,2 kg. Á sama tíma
höfðu stúlkurnar hækkað að meðaltali
um 1,2 cm og þyngd aukist um 0,8 kg.
Meðalhæð 14 ára pilta í skólanum árið
1954 var 165,1 cm en meðalhæð 14 ára
stúlkna 161,6 cm. Við 19 ára aldur voru
tilsvarandi tölur 179,5 cm fyrir pilta og
168,7 cm fyrir stúlkur.
Athygli vekur að tannskemmdir virðast hafa færst í vöxt. Má heita að undantekning sé að nemendur hafi haft algjörlega óskemmdar tennur. Árið 1947 var

Stúdentar Verzlunarskólans árið 1954.

21 nemandi af 342 með heilar tennur
en árið 1953 voru aðeins 14 af 332

1953

nemendum með heilar tennur. Tannhirða virtist þó fara batnandi. Talsvert

minna bar á hryggskekkju og ilsigi en
sex árum fyrr. 0
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Nýir kennarar
koma til starfa

Verzlunarskólanemendur uppreisnarárið 1954.

„Uppreisnin“ veturinn 1954–1955

Nemendur leggja
niður félagslífið
Í

byrjun skólaárs haustið 1954 var
nemendum tilkynnt að skólanefnd sæi sér ekki fært að leyfa
dansæfingar eða aðrar meiriháttar
skemmtanir í skólanum vegna hinna
miklu og dýru viðgerða sem fram
hefðu farið á skólahúsinu um sumarið. Dansæfingarnar voru að mörgu
leyti undirstaða annarrar félagsstarfsemi og brugðust nemendur því illa
við þessum tíðindum. Reynt var að
ráða fram úr þessu máli með útvegun leiguhúsnæðis en sú tilraun gafst
ekki vel. Nemendur kröfðust þess að
fá að halda dansæfingar í skólanum.
Var þetta mál síðan þæft lengi milli
nemenda og skólanefndar en hvorugur vildi gefa sig. Í mótmælaskyni
ákváðu nemendur að leggja niður
allt félagslíf þennan vetur. Viljinn hélt
þó áfram að koma út en aðeins litu
tvö tölublöð dagsins ljós þennan vetur, undir stjórn síns ritstjórans hvort.
Verzlunarskólablaðið kom ekki út vorið 1955 og Nemendamótinu var aflýst. Nemendur héldu þó áfram að
hittast utan skólatíma en reynt var að
skilja félagslífið sem mest frá skólanum sjálfum.

Merkúr hefur göngu sína
Til þess að koma skoðunum sínum
óhindrað á framfæri réðust nemendur í
útgáfu á nýju blaði sem þeir kölluðu
Merkúr. Tvö tölublöð voru gefin út.
Ábyrgðarmaður blaðsins var Árni Grét-

ar Finnsson sem síðar varð hæstaréttarlögmaður. Í fyrsta tölublaði Merkúrs
skrifar ritstjórinn: „Það er óneitanlega
erfitt verk að hefja útgáfu á nýju blaði
hér í skólanum og hlýtur að krefjast
vandvirkni og eljusemi þeirra sem í
slíkt verk ráðast. ... Mun lögð áhersla
á það af hálfu blaðsins að menn láti
óhræddir í ljós skoðanir sínar á málefnum skólans og nemendanna í heild.
Aðeins að gagnrýnin sé sanngjörn og
skrifuð af vilja til að bæta það sem
miður fer, þá mun hún undir öllum
kringumstæðum njóta stuðnings blaðsins og verða birt í því.“
Árni var á þessum tíma nemandi í
6. bekk en nokkuð óvenjulegt var að
nemendur lærdómsdeildar tækju að
sér forystustörf í félagslífinu. Að þessu
sinni hafði enginn af yngri nemendunum fengist til að sinna ritstjórninni.
Þeim þótti heppilegra að fá nemanda
sem væri í þann veginn að ljúka námi
við skólann til að taka starfið að sér.
Aðrir sem tóku þátt í uppátækinu litu
á sjálfa sig sem hálfgerða andspyrnumenn. Þeir fóru huldu höfði og kölluðu athæfið uppreisnina. Ætlunin var
að sýna skólastjóra hvers virði félagslíf
nemenda væri fyrir ímynd og velferð
Verzlunarskólans.
Einhugur í nemendahópnum
Hinn 16. nóvember héldu nemendur
vel sóttan fund um félagslífið og samþykktu með 99% atkvæða ályktun þar

1954

sem sagði meðal annars: „Fundurinn
telur að þær ófullnægjandi tilraunir
sem gerðar hafa verið til að leysa málið á annan hátt og algjörlega hafa mistekist, hafi aðeins tafið fyrir þeirri
lausn sem meginhluti nemenda telur
þá einu réttu. Fundurinn skorar því
eindregið á stjórn MFVÍ að fylgja fram
með festu þeirri sanngirniskröfu nemenda að framvegis sem undanfarna
áratugi fari félagslíf nemenda fram í
skólahúsinu, á þeim eina stað sem
handleiðslu og hollra áhrifa skólans
gætir að fullu.“
Haustið 1955 var ekkert um málið
rætt, hvorki í skólablöðum, né gögnum
skólanefndar, og virðist sem skólalífið
hafi þá verið komið í eðlilegt horf. 0

1955

Sölvi Eysteinsson var ráðinn enskukennari við
skólann frá og
með hausti
1954 og
kenndi þar
óslitið allt til
ársins 1994
eða í 40 ár.
Sölvi hafði
meistarapróf í
Sölvi Eysteinsson
ensku og enskenskukennari.
um bókmenntum frá Háskólanum í Manchester.
Þorbjörg Bjarnar Friðriksdóttir
hóf störf við
Verzlunarskólann haustið
1955 og
kenndi bæði
ensku, dönsku
og sögu fyrstu
árin. Samhliða
Þorbjörg Bjarnar
Friðriksdóttir
kennslunni lauk
enskukennari.
Þorbjörg MAnámi. Hún starfaði við skólann allt til
ársins 1995, að
vísu með nokkurra ára hléi,
lengst af sem
enskukennari.
Stefán Már Ingólfsson hóf
störf við skólann haustið
Stefán Már Ingólfsson
1956 og
tungumálakennari.
kenndi þá íslensku, dönsku og þýsku. Stefán var
lengst af
þýskukennari.
Hann lét af
störfum árið
1998 og hafði
þá kennt við
skólann í 42 ár.
Egill Stardal
sögukennari
Egill Stardal sögukennari.
var ráðinn við
skólann um leið og Stefán Már,
haustið 1956. Egill kenndi við skólann í 37 ár eða til ársins 1993. 0

1954
✔ Steinkista Páls biskups Jónssonar, d. 1211,
fundin við uppgröft í Skálholti

✔ Gúmmíbjörgunarbátum komið fyrir í
sífellt fleiri skipum

✔ AA-samtökin á Íslandi stofnuð
✔ Franskir hermenn í átökum við skæruliða í
✔
✔

Víetnam og bíða ósigur
Fjögurra hreyfla Boeing 707 farþegaflugvél í reynsluflugi. Getur flutt yfir 200
farþega
Ernest Hemingway fær Nóbelsverðlaun í
bókmenntum. Gamli maðurinn og hafið
fær góðar viðtökur
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Hverra manna ert þú?
Vorið 1955 útskrifuðust 87 nemendur með verslunarpróf úr Verzlunarskólanum. Á skráningarblöðum nemenda er tekið fram hver atvinna föður
þeirra sé. Þrátt fyrir að nemendur hafi
verið af öllum stigum þjóðfélagsins
má ætla að stór hluti nemenda í
þessum árgangi hafi verið af vel efnuðu fólki kominn. Þannig áttu til
dæmis 26 nemendur feður sem voru
kaupsýslumenn, þar af voru sex titlaðir forstjórar og þrír útgerðarmenn.
Þá áttu fimm skipstjórar börn í þessum árgangi og fimm embættismenn.
Flestir nemendanna virðast hafa tilheyrt hinni ört stækkandi millistétt.
Tólf iðnaðarmenn áttu börn í 4. bekk,
níu skrifstofumenn og átta sjómenn.
Aðeins tveir nemendur í hópnum
áttu feður sem stunduðu búskap í
sveit og fimm nemendur áttu feður
sem unnu verkamannavinnu. 0

Þetta var eins
konar verkfall

Frá peysufatadeginum vorið 1955.

Stúlkur raða sér
í verðlaunasætin

Hörður Sigurgestsson var nemandi í 3.
bekk Verzlunarskólans árið sem uppreisnin varð út af dansleikjabanni
skólastjóra í Verzlunarskólahúsinu.
Hörður lýsti deilunni svo í blaðaviðtali
löngu síðar: „Það gerðist á þessum
tíma þegar innviðir skólahússins voru
endurgerðir af miklum myndarskap,
að í framhaldi af því þótti skólanefndinni ástæða til þess að níðast ekki
meira á húsinu með dansleikjahaldi og
öðru slíku þannig að það var bannað.
Vegna þeirrar ákvörðunar varð mikil
rimma nemenda við skólayfirvöld.
Hápunkturinn á þeim átökum var að
Nemendamótsdagurinn, helsti hátíðisdagur nemenda, sem haldinn er ár
hvert, var felldur niður. Þann dag, sem
Nemendamótsdagurinn hefði verið
haldinn, létu nemendur sig hverfa í
síðasta tíma. Þetta var eins konar verkfall. Mér er minnisstætt að morguninn
eftir kom skólastjórinn, dr. Jón Gíslason, og hélt mikla ræðu yfir okkur og
skammaði okkur fyrir að hafa farið af
vettvangi. Hann bað okkur sérstaklega
að gæta okkur á úlfunum undir sauðagærunum. Úlfarnir voru þá verkfallsleiðtogarnir, foringjar í skólalífinu, sem
síðan urðu margir mikilvirkir leiðtogar
og þátttakendur í þessu samfélagi.
Deilan var svo síðar um veturinn sett
niður með samkomulagi nemenda og
skólanefndar.“ 0

V

ið brautskráningu úr verslunardeild skólans vorið 1955 vakti
sérstaka athygli að flestir verðlaunahafarnir voru stúlkur. Hæstu
meðaleinkunn hlaut Sigurlaug Sæmundsdóttir en fast á hæla hennar
komu þær Elín Gísladóttir og Heba
Júlíusdóttir. Í næstu sætum þar á
eftir voru Erna Kristjánsdóttir, Helga

Guðrún Eysteinsdóttir og Erna Þorbjörg Tryggvadóttir. Sigurlaug hlaut
peningaverðlaun frá skólanum fyrir
námsafrek. Þá hlaut hún einnig
verðlaun úr Walterssjóði og Vilhjálmsbikarinn fyrir besta frammistöðu í íslensku. Heba fékk málabikarinn en hún hlaut einnig peningaverðlaun frá Verzlunarmannafélagi

Reykjavíkur. Verðlaun úr sjóði kaupsýslumanna hlutu þær Erna Kristjánsdóttir og Helga Guðrún Eysteinsdóttir. Vélritunarbikarinn kom
í hlut Jóhönnu Jónmundsdóttur en
bókfærslubikarinn í hlut Gústafs Þ.
Tryggvasonar. Þá var Njáll Þorsteinsson heiðraður fyrir vel unnin
hringjarastörf. 0

Lítill hagnaður af dansæfingunni
Fyrsta dansæfing vetrarins fór fram í
Þórskaffi miðvikudaginn 10. nóvember 1954. Voru þar mættir álíka
margir nemendur og undanfarin ár
hafa sótt dansæfingar. Mikil viðbrigði voru nemendum verðlag veitinga á staðnum, en ein flaska af gosdrykk kostaði hvorki meira né
minna en 10 kr. í stað 3 kr. á
dansæfingum undanfarinna ára. Er
hér einnig á sá reginmunur að enginn hluti þessarar okurálagningar
rennur í neinni mynd til nemenda

1955

aftur, en hógvær hagnaður sælgætissölu og gosdrykkja hefur áður jafnan runnið óskertur í sjóði bekkja
eða nefnda skólans og orðið þeim
góður styrkur. Selsnefnd, sem um
dansæfinguna sá, hefur einnig upplýst að hagnaður hennar af dansæfingu þessari hafi aðeins numið
þriðja hluta þess sem lægst fékkst af
dansæfingum í fyrra, – sem þó eins
og áður er sagt voru nemendum
talsvert ódýrari.

✔ Halldór Kiljan Laxness fær bókmenntaverðlaun Nóbels

✔ Fyrsta kjörbúðin, sjálfsafgreiðslubúðin
Liverpool, opnuð í Reykjavík

✔ Kópavogur fær kaupstaðarréttindi
✔ Varsjárbandalagið stofnað, en það skipa öll
✔
✔

Merkúr, 25. nóvember 1954

kommúnistaríki Austur-Evrópu undir
forystu Rússlands
Vestur-Þýskaland verður sjálfstætt ríki
Bandaríski leikarinn James Dean ferst í
bílslysi aðeins 24 ára gamall

Endurbætur á skólahúsinu
R

eynt var að dytta að skólahúsinu við Grundarstíg eftir föngum á fimmta og sjötta áratugnum og kostaði skólinn sjálfur endurbætur innanhúss en Verzlunarskólahúsið hf. endurbætur utanhúss.
Verkaskipting þessi var tekin upp
um það bil sem húsið var keypt.

Verulegar umbætur voru gerðar 1947
og aftur 1954. Endurbótunum 1954
er lýst svo í skólaskýrslu:
„Allar kennslustofur á báðum aðalhæðum hússins hafa verið þiljaðar í
hólf og gólf. Hafa veggir verið lagðir
eikarkrossviði, í brúnum lit hið
neðra, en ljósum lit hið efra. Öll loft

1954

hafa verið fóðruð hvítlökkuðum texplötum, en listar felldir á öll samskeyti, bæði í lofti og á veggjum.
Loftræstingarkerfi hefur verið lagt í
allt húsið, rafleiðslur allar endurnýjaðar og flúorsentlýsing sett í allar
kennslustofur og ganga. Sérstakri
sameiginlegri fatageymslu hefur verið

komið fyrir með nýrri innréttingu.
Gólf öll hafa verið dúklögð að nýju.
Rishæðin, sem áður var íbúðarhúsnæði, hefur nú verið tekin til afnota
fyrir skólann.“
Endurbætur þessar voru kostnaðarsamar og drógu úr getu skólans til að
ráðast í byggingarframkvæmdir. 0

1955
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Kápumynd á afmælisriti skólans.

Frá afmælisveislunni á Hótel Borg.

Verzlunarskólinn
fagnar 50 ára afmæli
Í

dag á Verzlunarskóli Íslands 50 ára
afmæli. Á þessum 50 árum hafa
1887 nemendur lokið verslunarprófi úr skólanum.
Nemendur og kennarar Verzlunarskólans munu minnast tímamótanna
með ýmsum hætti. Skólasetning fer
fram í Þjóðleikhúsinu klukkan 10 ár-

degis. Þar munu formenn ýmissa verslunarsamtaka í landinu flytja ávörp, einsöngvarar syngja og skólastjórinn setur
skólann. Síðdegis koma nemendur
saman við skólahúsið að Grundarstíg
og ganga hátíðagöngu að Vesturgötu 10
þar sem skólinn var lengi til húsa. Þá
minnast þeir látinna skólastjóra með

því að leggja blómsveiga á leiði þeirra. Í
kvöld verða svo hóf að Hótel Borg og í
Sjálfstæðishúsinu. Dagskrá útvarpsins í
kvöld er helguð Verzlunarskólanum og
þar flytur Bjarni Benediktsson dómsog menntamálaráðherra ávarp í tilefni
af afmælinu.
Morgunblaðið, 15. október 1955

Lentum óvænt í sviðsljósinu
Guðrún Agnarsdóttir læknir

G

uðrún Agnarsdóttir læknir og
forstjóri Krabbameinsfélags Íslands settist í 1. bekk Verzlunarskólans haustið 1955. Fyrsta skóladaginn hennar var því haldið upp á
50 ára afmæli skólans. Skólasetningin fór fram í Þjóðleikhúsinu og Guðrún segir svo frá:
„Við tókum þessu afskaplega alvarlega vinkonurnar og fannst mikið til
þess koma að vera byrjaðar í Verzlunarskólanum. Við ætluðum sko ekki að
láta okkur vanta á afmælishátíðina og

mættum uppstrílaðar í fínum drögtum. En við vorum líka vel upp aldar
og vissum því að við áttum ekki að
troða okkur í bestu sætin. Eftir dálitla
umhugsun ákváðum við að það væri
við hæfi að setjast á 8. bekk og gerðum það. En stuttu síðar ganga skólastjóri og aðrir hátíðargestir inn í salinn
og setjast beint fyrir aftan okkur á 9.
bekk. Þá fórum við dálítið hjá okkur.
Við sem höfðum ekki ætlað að trana
okkur neitt fram lentum óvænt í sviðsljósinu.“

Guðrún Agnarsdóttir (t.h.) ásamt skólasystur sinni, Ágústu Sigfúsdóttur, í 1. bekk Verzlunarskólans.

1955

Þorðum varla að horfa í átt að
dansgólfinu
Um kvöldið var Guðrún mætt í Sjálfstæðishúsið ásamt Ágústu Sigfúsdóttur
vinkonu sinni og öðrum stúlkum úr 1.
bekk. Þær sátu prúðar við borð í salnum og biðu þess eftirvæntingarfullar í
fermingarkjólunum að þeim væri boðið upp í dans. Þær áttu þó við eitt
vandamál að stríða og það var að aðeins ein þeirra var í háhæluðum skóm
en hinar á flatbotna. Því var brugðið á
það ráð ef einhverri var boðið upp að
sparka skónum til hennar svo að hún
gæti tekið sig vel út á dansgólfinu.
Mikill aldursmunur var á nemendum
skólans á þessum árum. Þarna komu
saman 13 ára 1. bekkingar og stúdentsefni sem sum voru komin yfir tvítugt. „Við höfðum aldrei verið á svona
dansleik áður,“ segir Guðrún. „Við
vorum bara rétt skriðnar úr fermingarkyrtlunum og hálfsokkunum. Á dansgólfinu var hins vegar vangað með
slíkum tilburðum að við þorðum varla
að horfa þangað. Okkur fannst þetta
voðalega dónalegt. Við höfðum aldrei
séð þvílíkt áður.“ 0

1956

Hlutverk
skólans í
sjálfstæðisbaráttunni

Í

tilefni af 50 ára afmæli Verzlunarskólans 1955 birti Morgunblaðið
langa grein um sögu skólans og
stöðu hans í íslensku þjóðfélagi. Í
greininni er rætt um það hvað eftir
annað hversu mikilvægu hlutverki
skólinn hafi gegnt þegar kom að því
að færa verslun á Íslandi í hendur Íslendingum sjálfum og skapa þannig
forsendur fyrir að Íslendingar gætu
orðið að sjálfstæðri þjóð. Þar segir
meðal annars:
„Verslunin er og verður hyrningarsteinn undir sjálfstæði voru. En verslun og viðskipti verða aldrei rekin svo
að í lagi sé nema af gagnmenntuðum
og víðsýnum mönnum. Það er ekki á
færi nema fárra afbragðsmanna að
læra svo vel í skóla reynslunnar einum
saman að geta komist af án undirbúningsmenntunar í skóla. Flestum er
skólaganga nauðsynleg og ómissandi.
Frá Verzlunarskóla Íslands hafa líka
komið ýmsir þeirra manna sem
drýgstan þátt hafa átt í því að flytja
verslunina úr höndum útlendinga í
hendur landsmanna sjálfra. Skólinn
hefur þannig verið vagga og skjól vaxandi framtaki og manndáð með þjóð
vorri á þessu mikilvæga sviði. ... Án
traustrar þekkingar verður verslun
ekki rekin með góðum árangri. Mun
þekkingarskortur landsmanna í verslunarmálum einatt hafa valdið stórtjóni
fyrstu áratugina eftir að verslunin var
gefin frjáls. Engum var það kunnra en
verslunarmönnum sjálfum hvílíkt
nauðsynjamál það var að efla menntun stéttarinnar enda er Verzlunarskólinn sprottinn upp af viðleitni þeirra í
þessa átt.“
Svipaða áherslu er að finna í
minningarriti skólans sem gefið var út
í tilefni af 50 ára afmælinu. Þar er ítrekað minnst á þátt skólans í sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. 0
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Kalda stríðið setti
svip á umræðuna
Hörður Sigurgestsson forstjóri

H

austið 1952 settust 58 nemendur á skólabekk í 1. bekk
Verzlunarskólans. Flest í
hópnum voru fædd árið 1938 og því
aðeins fjórtán ára gömul. Stærsti
hlutinn átti eftir að vera í skólanum
næstu fjögur árin, þroskast þar og
menntast og efla vináttu sín á milli.
Hluti þessara nemenda settist síðan í
lærdómsdeildina og útskrifaðist árið
1958 með stúdentspróf. Í þeim hópi
voru meðal annars Hörður Sigurgestsson, fyrrverandi forstjóri Eimskipa, Garðar Sigurgeirsson, fyrrverandi bæjarstjóri í Garðabæ, Eiður
Einarsson, sem starfaði lengst af sem
viðskiptafræðingur í Seðlabankanum,
Sveinn R. Eyjólfsson blaðaútgefandi,
Anna Þráinsdóttir bóndakona í
Stóradal, Helga Sigríður Bachman
kennari, Jón Hjartarson í Húsgagnahöllinni, Rafn Johnson í Heimilistækjum, Bragi Kristjónsson fornbókasali, Sigurður Jónsson læknir og
arkitektarnir Hróbjartur Hróbjartsson og Óli G. H. Þórðarson.

Erfiðleikar fyrsta árið
Í viðtali við Verzlunarskólablaðið árið
1994 var Hörður Sigurgestsson spurður hvers vegna hann hefði valið Verzló
á sínum tíma. Hann svaraði því svo:
„Ég held að það hafi verið að undirlagi
föður míns að ég hóf nám við Verzlunarskólann. Hann og móðir mín voru af
þeirri kynslóð sem átti ekki kost á
langri skólagöngu og þau lögðu mikla
áherslu á að við systkinin hlytum góða
menntun. Faðir minn vildi líka að ég
kæmist í sem best kynni við atvinnulífið í landinu og var ekki í vafa um að
þetta væri rétta leiðin til þess. ... Í
byrjun reyndist mér námið torsótt,
sérstaklega reikningur, og ég þurfti að

leggja á mig allmikla vinnu til að ná á
milli fyrsta og annars bekkjar. En allt
horfði til betri vegar og mér gekk
ágætlega upp frá því.“
Ný kynslóð kennara
Hörður rifjaði einnig upp námsárin í
viðtali í Morgunblaðinu árið 1998 og
minntist þessa góða hóps og skólaáranna með mikilli hlýju: „Þetta voru
góð ár í Verzlunarskólanum, agi var
töluverður og skólinn mótaði okkur
verulega. Erfiðasti kaflinn í þessu sex
ára námi var örugglega 5. bekkur. Þá
var mjög hert að okkur og bætt við
latínu og frönsku, einnig efnafræði, og
gerðar voru mun meiri kröfur til okkar. Ég man vel eftir ýmsum kennurum
... sem settu svip á skólann og sinntu
okkur af alúð.“ Hörður segir ennfremur: „Síðan
kom til
leiks ný
kynslóð af
kennurum
með nýjum
skólastjóra
árið 1952.
Þar voru til
dæmis mjög
öflugir Sölvi
Eysteinsson
sem kenndi
okkur
ensku, Sigurður Ingimundarson
efnaverkfræðingur sem kenndi okkur stærðfræði af miklum dugnaði, Grímur M.
Helgason sem kenndi okkur íslensku
og Egill Stardal sem barði í okkur
sögu. Mér er líka sérstaklega minnisstæður kennari sem tók við okkur í

byrjun og leiddi okkur í gegnum
fyrstu tvö árin. Það var Ingi Þ. Gíslason, skilvirkur kennari og fágæt persóna. Hann kenndi okkur dönsku,
stærðfræði og einnig íslensku, þar með
talið stílfræði, og gaf sér jafnframt tíma
til að ræða við okkur um eitt og annað
varðandi námsefnið. Hann var myndhöggvari og hafði lært til þess í einu af
Eystrasaltslöndunum á árunum fyrir
síðari heimsstyrjöldina.“
Mikill pólitískur áhugi
„Jú, þetta voru mikil umbrotaár,“ segir
Hörður aðspurður. „Ég fylgdist af
miklum áhuga með stjórnmálum á
þessum tíma ... Ég minnist þessara ára
allt fram til 1958 sem mikils óreiðueða glundroðatíma í stjórnmálum og
efnahagsmálum. Það var aldrei að vita
hvað kom
næst.“ Hann
segir ennfremur að
kalda stríðið
hafi sett mikinn svip á
alla pólitíska
umræðu og
margvíslegar
athafnir
manna. „Í
skólanum
man ég eftir
alvarlegum
og vel sóttum fundum, til
dæmis í framhaldi þess að Rauði herinn réðst inn í Ungverjaland árið
1956. Það var töluverður pólitískur
áhugi í Verzlunarskólanum og menn
tókust á um innlend og erlend málefni.“

Bragi mælskasti
maður skólans

Veturinn 1955–1956 var tekin upp
sú nýbreytni að halda mælskukeppni á vegum Málfundafélagsins.
Fór hún fram 22. febrúar 1956 og
voru þátttakendur níu. „Hafðar voru
þrjár umferðir og fékk hver maður
tvær mínútur til að tala um það efni,
sem honum var gert að tala um.“
Mælskasti maður Verzlunarskóla Íslands var kosinn að umræðum loknum og var þetta í fyrsta skipti sem
svo var gert. Bragi Kristjónsson varð
fyrstur til að hampa þessum titli en
kosning mælskasta manns skólans
hefur síðan verið árviss viðburður.

Hörður Sigurgestsson á námsárunum.

Þriggja vikna útskriftarferð
Hörður víkur að síðustu að útskriftarferð stúdenta. „Það var til siðs að 6.
bekkingar ráku verslun í kjallaranum í
skólahúsinu. Það var gert í tekjuöflunarskyni, og grunnhugmyndin var að
safna fé til utanferðar að loknu stúdentsprófi. Þarna var höndlað með sælgæti, bækur og glósur. Við Hróbjartur
Hróbjartsson vorum þarna verslunarstjórar, en sá hluti hópsins sem tók
þátt í þessum rekstri, tólf manns, fór
síðan sumarið 1958 í þriggja vikna
ferðalag til Evrópulanda. Fyrst fórum
við til London og þaðan áfram til
Brussel en þá var þar heimssýning og
mikið um að vera. Frá Belgíu fórum
við í gegnum endilangt Þýskaland og
enduðum í Kaupmannahöfn þar sem
við áttum nokkra sæludaga. Ég hafði
einu sinni áður farið stutta ferð til útlanda. Þetta var mjög skemmtilegt
ferðalag og mikil upplifun fyrir okkur
öll.“ 0

1956
✔ Vilhjálmur Einarsson vinnur silfurverðlaun
✔
✔
✔
✔
✔
Stúdentahópurinn 1958, Hörður er standandi lengst til hægri.

1952–1958

í þrístökki á Ólympíuleikunum í
Melbourne
52 ungverskir flóttamenn koma til
landsins
Alþingi samþykkir lög sem banna iðkun
hnefaleika
Khrústsjov fordæmir Stalín í ræðu, sakar
hann um fjöldamorð og nauðungarflutninga
Elvis Presley, 21 árs, heillar Bandaríkjamenn í sjónvarpsþætti. Heartbreak Hotel
er nýjasta hljómplata hans
Rússar berja uppreisn Ungverja niður með
hörku
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Fyrsta ritstýra
Verzlunarskólablaðsins
Ragnheiður H. Briem kennari

Á

rið 1957 var stúlka í fyrsta sinn
kosin ritstjóri Verzlunarskólablaðsins. Þetta var Ragnheiður
H. Briem. Blaðið hennar kom út
1958. Ragnheiður var þá nemandi í
4. bekk skólans og lauk verslunarprófi um vorið. Haustið eftir settist
hún í lærdómsdeild og lauk
stúdentsprófi vorið 1960. Í
viðtali sem birtist í Verzlunarskólablaðinu 1971 segir
Ragnheiður svo frá:
„Ég gat ekki verið í skóla
nokkur ár vegna lasleika og
varð viðskila við bekkjarsystkini mín, sem fóru flest í
Menntaskólann, og þess vegna
langaði mig að fara í annað
umhverfi og ákvað að reyna að
komast í Verzlunarskólann. ...
Mér hefur mjög oft virst fólk
gera sér alrangar hugmyndir
um Verzlunarskólann, og þeir
hafa þá gjarna hæst um vankanta skólans sem aldrei hafa
stigið þar fæti og vita lítið um
hvað þeir eru að tala. Eftir þær
lýsingar sem ég hafði heyrt áður
en ég byrjaði í 1. bekk bjóst ég
helst við að fyrirfinna þarna einhvers konar samfélag pabbadrengja, sem sendir væru í skólann af
feðrum sínum – aðallega heildsölum

auðvitað – í veikri von um að það
mætti koma þessum dekurbörnum til
einhvers þroska. Þetta reyndist stórlega ýkt svo að ekki sé meira sagt. Mér
fannst skólabragurinn fyrstu árin einkennast aðallega af ströngum aga undir stjórn dr. Jóns ..., og forkunnargóðri

kennslu í lykilfögum eins og íslensku,
stærðfræði og tungumálum.“

Skólinn var aðalatriðið
Ragnheiður var dúx í sínum árgangi
öll skólaárin. Aðspurð hvernig hafi
gengið að samræma nám og vinnuna
við ritstjórn Verzlunarskólablaðsins segir hún að skólinn hafi verið aðalatriðið
en félagslífið númer tvö. „Við vorum
fimm í ritstjórninni og skiptum
með okkur verkum svo að hver
fékk sinn skerf. Mig minnir að
við höfum byrjað að vinna að
blaðinu í októberlok. Við héldum þeirri venju að láta vesalings
þriðjubekkingana tvo sjá alveg
um auglýsingarnar og svo skrifuðum við eina grein hvert. ... Ég
sá svo um prentun og prófarkir.
Þegar blaðið kom út var ég þess
vegna orðin svo hundhengjandi
leið á því að ég fletti einu sinni
gegnum það og hef aldrei litið í
það síðan.“
Eftir að stúdentsprófi lauk
fékk Ragnheiður fimm ára
námsstyrk frá menntamálaráðuneytinu til háskólanáms.
Hún fór fyrst til Kiel í Þýskalandi og stundaði þar þýskunám. Hún kom aftur heim til
Íslands og lauk BA-prófi í
ensku og þýsku við Háskóla Íslands
árið 1965. Með náminu starfaði hún
sem flugfreyja hjá Loftleiðum. Ragn-

Ragnheiður H. Briem, fyrsti kvenkyns ritstjóri
Verzlunarskólablaðsins.

heiður kenndi í þrjú ár við MR og
Kvennaskólann í Reykjavík en hélt síðan til Bandaríkjanna og lauk MA-prófi
í málvísindum við University of
Michigan í Ann Arbor. Síðar tók hún
Ed.S.-gráðu í kennslufræði og árið
1974 lauk hún doktorsprófi í þeirri
grein. Lengst af var Ragnheiður kennari við MR en síðustu árin starfaði hún
sem verkefnisstjóri í upplýsingatækni
við Fjölbrautaskólann við Ármúla.
Ragnheiður lést árið 2000. 0

Kvennalisti býður fram
Í

janúar 1957 var kosið um stjórn
MFVÍ. Það sögulega við þessa
kosningu er að sérstakur kvennalisti kom fram að þessu sinni. Guðrún Agnarsdóttir, sem þá var í 2.-A,
segir svo frá:
„Á málfundunum voru það mest
strákar sem töluðu og höfðu sig
frammi en við stúlkurnar sátum úti í
sal og hlustuðum. Veturinn
1956–1957 var töluvert rætt um að

stúlkur tækju aldrei til máls á fundum, og að lokum kom eins konar
áskorun til okkar um að láta nú í
okkur heyra. Ég man að þó að ég
vissi ekkert hvað ég ætlaði að segja
þá var þetta svo mikil ögrun fyrir
mig, að ég strunsaði þarna kafrjóð
upp í pontu til að halda uppi einhverjum vörnum fyrir kvenþjóðina.“
Um svipað leyti var ákveðið að
bjóða fram kvennalista í næstu kosn-

ingum. Á listanum voru meðal
annars þær Guðrún Agnarsdóttir,
Svana Runólfsdóttir og Guðrún Snæbjörnsdóttir. Mikil stemmning var í
kringum framboðið í skólanum en
þegar til kom voru það piltarnir sem
stóðu uppi sem sigurvegarar og unnu
kosningarnar. Sá listi sem kosinn var
til að fara með stjórn MFVÍ hafði þó
á að skipa einni konu en það var
Ragnheiður Briem. 0

1957
✔
✔
✔
✔

Björgólfur Guðmundsson
athafnamaður
... vegna þess, að hugur minn stóð
til viðskipta og atvinnurekstrar, og
hef ég verið aðili að stofnun og
stjórnun ýmissa fyrirtækja. Í skóla var
ég afskaplega áhugasamur í félagslífi
skólans og virkur þátttakandi í flestum félögum skólans, s.s. málfunda-,
íþrótta- og nemendafélagi, og hefur
reynsla mín og áhugi á félagsmálum
frá þessum árum sannarlega komið
mér að notum eftir að skóla lauk. ...
ég er mjög ánægður með þetta val
mitt og tel mig hafa valið það sem
hentar mér best. 0

✔ Fyrstu stöðumælarnir teknir í notkun í
✔

Ég valdi Verzló ...

Reykjavík
Árbæjarsafn í Reykjavík opnað við hátíðlega athöfn
Sjómannasamband Íslands stofnað
Humphrey Bogart látinn úr krabbameini.
Lék í meira en 50 kvikmyndum
Rómarsamkomulagið: Stærstur hluti
Vestur-Evrópu fríverslunarsvæði
Rússar koma gervihnetti á sporbraut um
jörðu, Spútnik fyrsta
Verzlunarskólastúlkur á útskriftardaginn 1956.

1956

1957
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Útskriftarferðalag nýstúdenta 1957

Eitthvað seiðandi nýtt
F

lugvélin renndi sér eftir flugbrautinni og brátt var hún komin á loft. Ferð okkar Verzlunarskólastúdenta var orðin að veruleika.
Erfiðleikar og strit vetrarins voru
gleymd en við blasti ævintýri og nýr
heimur borga og ókunnleika. Eitthvað
seiðandi nýtt. Á meðan svifið var yfir
Atlantshafið skemmti fólk sér við söng
og annað glens. Hinar lipru flugfreyjur Flugfélagsins voru svo hugsunarsamar við farþegana að við lá að maður grunaði þær um hugsanalestur.

Ys og þys í London
Þegar stigið var út úr vélinni á London
Airport var tekið á móti okkur með
glampandi sólskini og nær 30 stiga
hita. Tollskoðunin gekk vel fyrir sig.
Margt er að sjá og skoða í stórborg og
heimsborg sem London. Alls staðar
blasir við eitthvað nýtt og óþekkt. Ef
einhver hefur haldið eða heldur að
ferðalög séu leikur einn og án erfiðis
get ég fullvissað hann um að veruleikinn er allur annar og biturlegri. Þessir
þrír dagar sem við vorum í London
voru hreinustu púldagar er við eyddum
skoðandi söfn og merkar byggingar,
verslandi og á kvöldin á næturrölti. Eitt
kvöldið fórum við í Hammer-Smith,
einn stærsta danssal í heimi. Það sem
einkum vakti athygli okkar var hve
áberandi fjölmennir þeldökkir menn
voru þar. Einn þeirra, Indverji, ávarpaði
mig og spurði hvort við værum Finnar;
þóttist hann þekkja stúdentshúfurnar.
Hann talaði smávegis í dönsku og lagði
hann stund á málanám við háskóla.
Dvöl okkar í London varð ekki eins
skemmtileg og við hefði mátt búast. Ysinn og þysinn, fólksmergðin og stöðugur straumur bifreiða um göturnar vakti
undrun okkar. Allir virtust vera að flýta
sér. Hvergi ró eða friður í þessu sístreymandi mannhafi sem virtist stynja

undir örlögum sínum, síflýjandi sköp
sín.
London er samkomustaður allra
þjóðflokka af öllum litum. Glæsilegar
indverskar frúr, klæddar litríkum klæðum; svertingjar, alsettir gulli og silfri,
akandi í gljáfægðum lúxusbifreiðum;
Norðurlandabúar, Svíar og Norðmenn,
og hver veit hvað, og í mannhafinu sáum við einu sinni bregða fyrir sendiherra okkar, en hann hvarf okkur áður
en við næðum tali af honum.
Hver þorir upp í Eiffelturninn?
París var næsti viðkomustaður. Við
flugum á klukkutíma þangað. Á leiðinni til hótelsins keyrðum við í gegnum
eitt af fátækrahverfunum. Þröngar og
óhreinar götur, hrörleg og fallandi hús.
Hótelið í París var besti gististaðurinn í allri ferðinni. Sum af herbergjunum höfðu svalir, og í öllum herbergjum
var sími og annað eftir því. Það var
staðsett í Latínuhverfinu. Fyrstu tveir
dagarnir fóru í skipulagðar skoðunarferðir. Þriðji og seinasti dagur Parísardvalarinnar var frjáls. Hver gat varið
honum eftir eigin geðþótta. Við hjónin
fórum ásamt fleirum til Sacré Coeur á
Montmartre. Veðrið var ljómandi gott
og sást vel yfir borgina. Þetta var
sunnudagur. Hópur barna var að koma
úr kirkjunni, telpurnar í hvítum kyrtlum og drengirnir í svörtum fötum með
hvítan borða um annan handlegginn.
Þetta voru auðsjáanlega fermingarbörn.
Frá Sacré Coeur fórum við með neðanjarðarbraut (Metro) til Eiffelturnsins.
Við Eiffelturninn var margt um
manninn enda veður hið ákjósanlegasta. Þegar staðið er við fætur þessa
gríðarstóra risa þá finnur maður til vanmáttar og smæðar sinnar. Enda fór svo
að við ætluðum ekki að þora efst upp
en sem betur fór var einn hugdjarfur og
hraustur piltur í hópnum sem bar okk-

Mynd tekin í útskriftarferð stúdenta 1955 sem fetuðu svipaðar Evrópuslóðir og hópurinn tveimur árum síðar.

ur á brýn hugleysi og meðalmennsku ef
við þyrðum ekki eins hátt og komist
yrði. Auðvitað stóðumst við hin ekki
slíkar særingar og betra er að falla með
sæmd en lifa við skömm. Og upp fórum við. Þarna uppi blasti við okkur dásamlegt útsýni. Borgin breiddi úr sér
fyrir neðan okkur, alls staðar hús og
aftur hús svo langt sem augað eygði. En
neðst niðri var fólkið eins og títuprjónshausar, bílarnir sem flugur.
Hitabylgja og indælt Rínarvín
Frá París héldum við til Belgíu. Við
ókum í svonefndum „Autobus“. Prýðis
ferðavagn. Belgía er mjög fallegt og
snyrtilegt land. Hér hlýtur að búa dugleg og þróttmikil þjóð sem ekki má
vamm sitt vita. Belgía er eins og betri
stofan hjá myndarlegri húsfreyju þar
sem enginn hlutur er lagður til hliðar
fyrr en hann glansar af hirðusemi.
Frá Brüssel héldum við til þýsku
landamæraborgarinnar Aachen. Um
kvöldið komum við til Kölnar. Þaðan
fórum við til Bonn, Andernach,
Koblenz og Rüdesheim sem er smá-

þorp við Rín. Rüdesheim er sannkallaður ferðamannabær. Þar er gata sem
heitir Drosselgasse. Við hana er ekkert
nema skemmtistaðir sem bjóða upp á
veitingar úti eða inni eftir því sem
viðrar. Bæði kvöldin sem við vorum
þarna voru flestir staðirnir troðfullir og
allir drekkandi indælt Rínarvín.
Var nú ekið til Frankfurt am Main í
steikjandi hita. Hitamælirinn sýndi um
40° á Celsíus. Allir voru dasaðir af hitanum og ónógum svefni. Næstu nótt
gistum við í Göttingen. Munurinn á
Frankfurt og Göttingen var mikill og
auðsær, annars vegar framkvæmdir og
ys og þys, en hins vegar stöðnun og
ró. Frá Göttingen var haldið til
Hannover. Hitinn hélst áfram um
40°C og gerði okkur lífið nær óbærilegt. Eftir málsverð í Hannover var ekið af stað og ferðinni heitið til Hamborgar. Á hótelinu beið okkar skeyti
sem flutti okkur þau illu tíðindi að
verkfall stæði enn yfir á kaupskipaflotanum og fyrirsjáanlegt að ekki kæmumst við heim með Gullfossi eins og
ráðgert hafði verið. Þetta þóttu ill tíðindi því að við höfðum hlakkað mjög
til heimsiglingarinnar með Gullfossi
sem átti að verða einskonar rúsína í
pylsuendanum.
Frá Hamborg var haldið til Grossenbrode og þaðan tekin ferjan yfir til
Gedser í Danmörku. Ég ætla mér ekki
að reyna neitt að lýsa Kaupmannahöfn. Hún er of kunn okkur Íslendingum til þess að þess sé nokkur þörf.
Ekki er hægt að segja annað en að við
höfum skemmt okkur vel í kóngsins
Kaupmannahöfn.
Nú tóku erfiðleikar heimferðarinnar
við því að enginn Gullfoss var til þess
að flytja okkur heim. Öll sæti hjá flugfélögunum voru fyrir löngu upptekin.
Eina von okkar var að einhverjir þeirra
sem pantað höfðu pláss forfölluðust.
Og þannig komumst við öll heim í
þremur ferðum.
Njáll Þorsteinsson
Verzlunarskólablaðið, 1958

Stúdentar úr Verzlunarskólanum í skoðunarferð í Hamborg í Þýskalandi árið 1955.
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Tíminn gleypir börnin sín
Dr. Jón leggur nýstúdentum lífsreglurnar

Þ

egar dr. Jón Gíslason skólastjóri
flutti ávarp við brautskráningu
stúdenta vorið 1958 ræddi
hann um heimspekileg efni. Dr. Jón,
sem meðal annars hafði kennt nemendum í lærdómsdeild frönsku og
latínu, lagði út af grískri sögu um
Kronos, þ.e. tímann, sem gleypti
börnin sín. „Þér brostuð stundum að
goðsögnunum grísku, þóttu þær
barnalegar, t.d. sögnin um Kronos. ...
En hvað verður um oss, mannanna
börn, í þessari miklu sí-streymandi
elfi tímans? Oss skýtur upp óafvitandi og án þess að vér fáum þar sjálf
nokkru um ráðið. Skamma stund
streitumst vér við að halda oss á floti.
En áður en varir erum vér aftur
komnir á kaf, dánir, horfnir eins og
loftbólur, sem þjóta upp og springa
síðan. Væri ekki vit í að komast svo

að orði, að hinn aldni Kronos hefði
gleypt oss?“
Að svo búnu brýndi dr. Jón fyrir nýstúdentunum að umgangast tímann af
virðingu. „En áður en varir eru tíminn
og tækifærin gengin oss úr greipum.
Tökum t.d. letingja í skóla: Þeir vanrækja eigi aðeins sitt nám, heldur
spilla þeir líka tíma félaga sinna sem
námið vilja stunda.“ Dr. Jón hvatti
stúdenta til að nota tíma sinn vel í
framtíðinni, jafnvel betur en þeir
höfðu gert í skóla. „Skólahald byggist
á stundvísi, ástundun og reglusemi.
Þess vegna er það raunalegt þegar einstaka nemendur, jafnvel í efstu bekkjum skólans, bregðast svo auðsærri
skyldu sem að koma á réttum tíma í
skólann. Nú má segja að um seinan sé
að brýna þetta fyrir yður nú er þér
eruð að kveðja skólann. Því er til að

svara að þér eigið nú fyrir höndum
miklu lengri og erfiðari skólagöngu en
þér hafið átt hérna í Verzlunarskóla Íslands: Í reynsluskóla lífsins sjálfs verðið þér öll nemendur svo lengi sem yður mun líf endast. Og þar ríður ekki
síður á þeim höfuðdygðum sem prýða
hvern góðan nemanda í skóla: stundvísi, skyldurækni og drengskap. Betri
förunauta en þessar dygðir munuð þér
ekki geta eignast á lífsleiðinni.“
Kynjahlutföll í nemendahópnum
Mjög misjafnt var milli árganga hver
hlutföllin voru milli pilta og stúlkna í
Verzlunarskólanum á ofanverðum
sjötta áratugnum og fyrstu árum þess
sjöunda. Árið 1957 voru til að mynda
aðeins 16 stúlkur í 4. bekk en 50 piltar en árið 1960 var kynjahlutfallið
nokkuð jafnt, 34 stúlkur og 36 piltar.

Á síðustu fjórum árum áratugarins útskrifuðust alls 289 nemendur með
verslunarpróf. Í þeim hópi voru 99
stúlkur og 190 piltar.
Þegar stúdentaárgangarnir eru skoðaðir gætir enn meira ójafnvægis milli
kynjanna. Á tímabilinu 1957–1960 útskrifuðust 94 nemendur með stúdentspróf úr Verzlunarskólanum. Í þeim
hópi voru 25 stúlkur en 69 piltar.
Langflestar stúlkur útskrifuðust árið
1957 eða 13 en þá voru piltarnir aðeins sjö. Árið eftir útskrifuðust 22
nemendur með stúdentspróf. Í þessum
hópi voru aðeins fjórar stúlkur en 18
piltar. Útskriftarárgangurinn frá árinu
1959 var enn ójafnari en í honum
voru 25 piltar en aðeins þrjár stúlkur.
Að meðaltali voru kynjahlutföllin í
stúdentsárgöngunum 20 piltar á móti
fjórum stúlkum. 0

Kennarar fá
lífeyrisréttindi
Á sjötta áratugnum var talsverður mismunur á kjörum Verzlunarskólakennara
og kennara við skóla sem reknir voru af
hinu opinbera, Verzlunarskólakennurum í óhag. Laun kennara í verslunardeild miðuðust við laun kennara í
Landssambandi framhaldsskólakennara
en laun þeirra kennara, sem einkum
kenndu í lærdómsdeild, við laun
menntaskólakennara. Fastráðnir kennarar Verzlunarskólans höfðu ekki aðgang að lífeyrissjóði fyrstu skólastjórnarár dr. Jóns Gíslasonar.
Á því varð breyting á skólaárinu
1957–1958 en þá keypti skólinn lífeyrissjóðsréttindi fyrir hina fastráðnu kennara hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins
fyrir 400.000 krónur og ábyrgðist bæjarsjóður Reykjavíkur helming þeirrar
greiðslu. Haft er fyrir satt að Sigurður
Ingimundarson hafi tekið þetta mál upp
við sjóðinn og leitt það til lykta á þeim
vettvangi en Sigurður var fastur kennari
við Verzlunarskólann og formaður BSRB
á þessum árum. 0

Meirihluti nýstúdenta Verzlunarskólans árið 1957 hóf háskólanám eftir útskrift.

Hvað varð um nemendur?
M
isjafnt var hvað nýstúdentar
tóku sér fyrir hendur að námi
loknu en meirihlutinn hóf þó
jafnan háskólanám. Fjórar stúlkur úr
stúdentshópnum frá 1957 hófu nám í
heimspekideild Háskóla Íslands, fjórir
piltar hófu nám í viðskiptafræði og þrír
fóru í lögfræði. Ein stúlka hóf nám í
tannlækningum. Fjórar stúlkur fóru utan til náms, tvær fóru út á vinnumarkaðinn og tvær gengu í hjónaband og
urðu eftir það heimavinnandi húsmæður.
Árið eftir hófu sex nýstúdentar nám í
lögfræði, þrír í viðskiptafræði og þrír í
heimspekideild. Tveir fóru í læknisfræði
og einn í verkfræði. Þá hófu tvær stúlkur nám í Kennaraskólanum og tveir
piltar héldu utan til náms og lærðu báð-

ir viðskiptafræði í Englandi. Einn fór að
vinna fyrir sér sem blaðamaður og um
afdrif tveggja er ekki vitað. Stærsti hluti
hópsins settist á skólabekk á Íslandi en
þó héldu sex af 42 nemendum sem útskrifuðust á þessum tveimur árum utan
til náms, ýmist til Englands, Þýskalands,
Danmerkur eða Bandaríkjanna.
Til frekari samanburðar má geta þess
að árið 1963 brautskráðust 23 nemendur með stúdentspróf frá Verzlunarskóla
Íslands. Í þeim hópi voru 12 stúlkur og
11 piltar. Eftir að námi lauk dreifðist
hópurinn nokkuð. Flestir settust sem
fyrr á skólabekk í Háskóla Íslands. Af
þeim tólf stúlkum sem voru í hópnum
héldu tíu áfram námi. Ein fór í lögfræði,
ein í Kennaraskóla Íslands en átta fóru í
heimspekideild Háskóla Íslands. Þar af

1957

lögðu þrjár stund á frönsku en aðrar
lærðu t.a.m. ensku, dönsku, þýsku og
norrænu.
Athygli vekur að stúlkurnar sex sem
lögðu stund á tungumálanám við
Háskóla Íslands unnu allar með námi,
margar í fullu starfi á skrifstofum eða í
bönkum. Kennsla í heimspekideild fór
fram á kvöldin og því var í raun gert
ráð fyrir að nemendur gætu unnið með
náminu. Piltarnir í hópnum fóru allir,
nema einn, í áframhaldandi nám um
haustið. Fjórir skráðu sig í lögfræði við
HÍ, þrír í viðskiptafræði og einn í efnafræði. Þá voru tveir sem héldu utan,
einn lærði spænsku í Barcelona en annar hagfræði í Kiel í Þýskalandi. Enginn
þeirra virðist hafa unnið með náminu
svo að nokkru næmi. 0

1958

Bókasafnið hefur
útlán bóka
Árið 1957 hóf bókasafn Verzlunarskóla Íslands útlánastarfsemi að nýju
eftir langt hlé. Í nóvember það ár
fengu nemendur skrár yfir þær 500
bækur sem voru í eigu safnsins.
Strax fyrsta daginn komu margir
nemendur niður í stofuna þar sem
bókasafnið var til húsa og fengu
bækur lánaðar. Bókaverðir voru þeir
Þórður Guðjohnsen í 6. bekk og Óttar Yngvason í 5. bekk. „Vonast þeir til
að nemendur komi niður og fái sér
gott og fróðlegt lestrarefni til aflestrar,“ segir í Verzlunarskólablaðinu. 0
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Verzlingar á ferð og flugi

Á Ítalíu, í Lettlandi og Frakklandi
Á
sjötta áratugnum færðist það
mjög í vöxt að Íslendingar ferðuðust til annarra landa yfir
sumartímann. Þessi þróun endurspeglast á síðum Verzlunarskólablaðsins
og eftir því sem líður á áratuginn má
lesa fleiri og fleiri frásagnir frá nemendum um ævintýri sem þeir hafa
ratað í á framandi slóðum. Þrjár ólíkar
frásagnir gefa innsýn í þá breytingu
sem orðið hafði á veruleika skólafólksins á þessum tíma.

Prúttað í Poggibonsi
Ragnheiður H. Briem hélt til Ítalíu
sumarið 1957 og skrifar í Verzlunarskólablaðið veturinn eftir um kynni sín
af ítölskum viðskiptaháttum: „Fyrstu
reynslu mína af ítölskum kaupskap
fékk ég í smábænum Poggibonsi í hinu
undurfagra Toscana-héraði. Ég labbaði
niður aðalgötuna og horfði tortryggnislega í kringum mig. Engin sá ég dimm
húsaskotin eða skuggalegt fólkið. Mér
fannst einmitt allir sérlega brosmildir
og alúðlegir að sjá. ... Göturnar voru
reyndar ekki nema örmjó sund, en þær
voru aðlaðandi og hlýlegar í steikjandi
sólskininu. Alls staðar var fullt af
skítugum, æpandi krökkum og þvottasnúrurnar voru strengdar þvert yfir götuna úr einu húsinu í annað, hlaðnar
lökum og litskrúðugum flíkum. Húsmæðurnar kölluðust á hástöfum til að
yfirgnæfa skarkalann í kring, og stóðu
sumar á götunni en aðrar á svölum eða
þökum húsa sinna. Allt iðaði af lífi og
fjöri.“
Síðan segir Ragnheiður frá viðskiptum sínum við gamla konu með
„ísmeygileg augu sem tindruðu eins og
óekta gimsteinarnir hennar þegar hún
kom auga á mig, fávísan útlendinginn,
sem vafalaust væri auðvelt að féfletta
rækilega“. Ekki tókst gömlu konunni
þó það ætlunarverk. Viðskiptum þeirra
lauk með því að Ragnheiður keypti af
henni hring á 100 lírur en uppsett verð
hans hafði verið 1000 lírur. „Þér eruð
rétt eins og versti Ítali, signorina,“ sagði
gamla konan við Ragnheiði. „Það eru
fáir útlendingar sem kunna að meta
leikinn sem við leikum þegar við prútt-

1958
✔ Hámarkshraði bifreiða hækkaður í Reykjavík úr 25 í 35 km/klst; 45 á aðalbrautum

✔ Sementsverksmiðjan á Akranesi vígð
✔ Íslendingar og Bretar deila um 12 mílna
✔

✔

fiskveiðilögsögu Íslands
Boris Pasternak harðlega gagnrýndur í
Rússlandi fyrir skáldsögu sína Doktor
Zhivago. Meinað að taka við bókmenntaverðlaunum Nóbels
Charles de Gaulle verður forseti
Frakklands

1957

um. Það er sannkölluð þjóðaríþrótt
okkar og um leið saklaust gaman. Við
meinum ekkert illt – það er bara
dægradvöl sem engum gerir mein og
við skemmtum okkur eins og börn við
hana.“
„Mér leist orðið prýðilega á kellu,“
skrifar Ragnheiður og lýkur greininni á
þessum orðum: „... það er áreiðanlega
engin hætta á því að ég gleymi
nokkurn tíma Poggibonsi eða vinkonu
minni þar. Eftir þetta hélt ég suður á
bóginn, reynslunni ríkari og reiðubúin
að nota hvert tækifæri til iðkunar þessarar sérkennilegu þjóðaríþróttar. En
hugmyndir mínar um Ítali og háttu
þeirra höfðu þegar tekið breytingum og
ég ákvað að gleyma öllum ferðabókafróðleik í framtíðinni, en reyna heldur
að nota eigið hyggjuvit til að byggja á
skoðanir mínar á landi og þjóð.“

Lönd einkennisbúninganna
Skúli Möller, nemandi í 4. bekk B, réð
sig sem háseta á m/s Drangjökul sumarGötumynd frá París á sjötta áratugnum.
ið 1958 og sigldi með skipinu austur til
Riga í Lettlandi. Hann skrifaði grein um því mjög ósennilegt að nokkur maður
förukerlingum. ... Þarna gekk sýnilega
ferðalagið í Verzlunarskólablaðið en tilgeti aðhyllst þessa stefnu eftir að hafa
mjög hamingjusamt par talsvert langt
gangur hans var að „kynna fólki hvernséð hvernig hún er í framkvæmd.“
á undan mér. Allt í einu stansa þau.
ig högum fólks fyrir austan járntjald er
Þarna skilja leiðir og þau takast í
háttað“. Það sem fyrir augu bar í Riga
hendur. Hann gerir sig þó sýnilega
„Ég geng inn í Notre Dame“
var ólíkt öllu því sem Skúli hafði áður
ekki ánægðan með það og tekur utan
Á meðan Skúli dvaldi í Riga fór Úlfar
séð. „Talsvert ber ennþá á rústum frá
um stúlkuna og kyssir hana. „Hver
Guðmundsson, nemandi í 4. bekk C,
styrjaldarárunum. Þarna voru ýmsar
til heimsborgarinnar Par- fjárinn,“ hugsa ég og lít í næsta búðarfallegar byggingar, svo
glugga, „þetta myndi ég ekki kunna
ís. Hann greindi frá því
sem kirkjur og söfn, en
við svona úti á miðri götu.“ Eftir að
sem fyrir augu og eyru
þó bar nokkuð á því að
hafa grandskoðað gluggann, lít ég aftbar í grein í Verzlunargamlar og fallegar byggur út á götuna. En mér til mikillar
skólablaðinu 1959. Hver
ingar nytu sín ekki vegna
atburðurinn rekur annan undrunar eru þau ekki aldeilis búin að
illrar umgengni og slæms
ljúka sér af ennþá.“
og allt virðist jafn stórviðhalds. ... Fólkið í Riga
Lýsing Úlfars er að mörgu leyti
fenglegt í augum hins
virtist vera mjög trúað,
barn síns tíma. Íslendingar eru í
unga Íslendings: „Ég
einkum eldra fólk, því að
auknum mæli farnir að ferðast til útgeng inn í Notre Dame.
þær kirkjur sem við
landa, ný upplifun og óþekktir heimÞað er verið að messa.
skoðuðum voru allar
ar verða hluti af reynslu ungs fólks,
Ég lít agndofa í kringum
troðfullar. ... Borgarbúar
sjóndeildarhringurinn stækkar. Samt
mig. ... Ég fór í óperuna.
eru yfirleitt vel klæddir
sem áður eru taugarnar til fósturjarðÞað var verið að sýna
þótt klæðnaður þeirra
arinnar sterkar, ef marka má lokaorð
Faust. Ég skemmti mér
Skúli Möller fór til Lettlands
nálgist ekki á neinn hátt
Úlfars: „Það flautar bátur úti á Signu.
alveg
konunglega.
Það
sumarið 1958.
okkar föt. Eitt var sérÉg hrekk upp úr hugleiðingum mínvar ekki aðeins sjálfur
staklega áberandi er við gengum um
um og lít í síðasta sinn
leikurinn, heldur líka
göturnar í borginni, en það hef ég ekki
út yfir borgina. ... Ég sé
allt umhverfið, því að
orðið var við annars staðar. Það var að
Sigurbogann, Notre
húsið er eitt listaverk. Ég
ungir menn vildu kaupa allt sem þeir
Dame, Sacré Coeur,
skoðaði Louvre-safnið.
með nokkru móti gátu fengið og þeir
gröf Napóleons og fleiri
Ég stóð fyrir framan
gengu meira að segja svo langt að þeir
stórhýsi. Það er
Monu Lísu. Ég stóð við
fóru fram á það við okkur að við seldógleymanleg sýn. En er
gröf Napóleons. Ég stóð
um þeim yfirhafnir okkar. ... Enn eimir
ég loka augunum get ég
við gröf óþekkta hertalsvert eftir af hinni svonefndu Stalínsséð aðra sýn enn
mannsins. Ég gekk í ródýrkun því að á mörgum stöðum í
fallegri. Ég sé Reykjavík
legheitum eftir fjölfarinni
borginni eru enn styttur af Stalín heitnbaðaða í sólskini,
götu, leit í búðarglugga
um. ... Hvert sem litið er blasir við fullt
Landakotskirkjuna,
og virti fyrir mér fólkið
af hermönnum og mætti því kalla lönd- sem ég mætti. Þar sannÞjóðleikhúsið og Sjóin þar eystra „lönd einkennisbúningmannaskólann. Ég sé
aðist áþreifanlega málanna“.“ Frásögninni lýkur Skúli síðan á
tækið, oft er misjafn
Úlfar Guðmundsson hélt til Parísar og Keili, Vífilfell, Hengilbar borgina saman við heimaslóðir sínar. inn, Skálafell, Esjuna
eftirfarandi orðum: „Margt er hægt að
sauður í mörgu fé. Á
læra þar eystra því að sá sem lifað hefur móti mér komu alls konar menn.
og Akrafjall, en úti við sjóndeildarvið ólík kjör sér auðveldlega hversu
hringinn gnæfir Snæfellsjökull. Gott
Menn í sparifötum, menn í vinnufötmörgu er ábótavant við þjóðskipulag
tákn okkar harðbýla lands, stolts okkum og tötralegir betlarar. Fínar frúr í
það sem járntjaldsbúar lifa við. Það er
ar Íslendinga.“ 0
dýrindis pelsum mættu tötralegum

1958

1959
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Námskeið í hagnýtum
skrifstofustörfum
L

itlar breytingar urðu á námi og
kennslu fyrstu skólastjórnarár
dr. Jóns Gíslasonar en skólaárið
1958–1959 varð breyting á. Við
upphaf þess, eða dagana 15. september til 1. október, var efnt til námskeiðs í hagnýtum skrifstofustörfum
fyrir þá nemendur sem settust í 4.
bekk. Gísli V. Einarsson skipulagði
námskeiðið en kennarar auk
hans voru Uffe Strunk,
danskur sérfræðingur í
hagnýtum skrifstofustörfum, Gísli Guðmundsson, Tómas P.
Óskarsson, dr. Símon J. Ágústsson og Þórunn Felixdóttir. Í
námskeiðslok var efnt til sýningar á skrifstofuvélum og stóðu 11
innflutningsfyrirtæki að henni.
Skólastjóri gat þess þegar námskeiðið var sett að ónógur húsakostur
hefði valdið því að leiðbeiningar til
nemenda um meðferð nýtísku skrif-

stofuvéla og fleira væru minni en
æskilegt hefði verið og ætti námskeiðið að bæta úr þessu. Nemendum bar
skylda til að sækja námskeið þetta.
Því lauk með prófi og taldist með
því standa í 70 kennslustundir. Það
hófst um miðjan september og stóð til
mánaðamóta en skólinn var á þessum
árum settur fyrstu dagana í október.

1959
✔ Rannveig Þorsteinsdóttir: Fyrsta konan
sem verður hæstaréttarlögmaður

✔ Auður Auðuns kjörin borgarstjóri í
Reykjavík

Það var endurtekið næstu haust en
kennsluefni var lítils háttar mismunandi eftir árum.
Námskeið þetta var haldið í síðasta
skipti haustið 1963. Þá var skólahúsið
við Þingholtsstræti tekið í notkun en
það gerði skólanum kleift að fella viðfangsefnin á námskeiðinu inn í venjulegt skólastarf. Mun sú hafa orðið
raunin um flesta þættina. Víst er að
skrifstofuvélum var komið fyrir í
kennslustofu í kjallara Gamla
skólans sem áður hafði verið hagnýtt til vélritunarkennslu. Þar var
kennt á þessar vélar en auk þess
fengu nemendur aðgang að þeim
er þeir gerðu bókhaldsverkefni
sín. Verðlagsreikningur varð sérstök kennslugrein þetta haust og
sölufræði og skjalavarsla á næstu
árum. Rekstrarhagfræði og vörufræði
höfðu verið sérstakar kennslugreinar
við skólann um árabil en kennsla í
þeim var aukin. 0

Stúlkur í ritarastörf –
piltar í stjórnunarstöður
Gísli V. Einarsson, sem skipulagði
námskeið í hagnýtum skrifstofustörfum, hafði útskrifast úr lærdómsdeild
VÍ vorið 1952. Gísli segir í viðtali í
Verzlunarskólablaðinu árið 1960 að
einkum hafi verið reynt „að miða
námsefnið við þau störf sem nemendur koma til með að stunda í viðskiptalífinu“. Athygli vekur í þessu sambandi að námsefnið var ekki það sama
fyrir pilta og stúlkur. Stúlkur lærðu
meira í skjalavörslu en piltarnir og í
staðinn fyrir sölufræði æfðu þær sig í
bréfaskriftum og að skrifa niður texta
eftir upptökum. Námskeiðið staðfesti
því að þjóðfélagið gerði ráð fyrir að
piltarnir tækju að sér stjórnarstörf
þegar út á vinnumarkaðinn væri komið og að stúlkurnar yrðu ritarar þeirra.
Gísli hætti sem umsjónarmaður
námskeiðsins árið 1961 og við tóku
þau Valdimar Hergeirsson hagfræðikennari og Heba Júlíusdóttir. Ári síðar
tók Þórunn Felixdóttir vélritunarkennari við af Hebu. Árið 1961 var farið að
kenna stúlkum símvörslu en piltarnir

Kennslugreinar í hagnýtum skrifstofustörfum
Piltar
Rekstrarhagfræði
Sölufræði
Reiknivélar
Bókhaldsvélar
Bréfaskriftir
Smásala
Heildsala
Útflutningsverslun
Auglýsingar
Skrifstofuvinna
Vörufræði
I.B.M.
Heimsóknir í fyrirtæki
Kvikmyndir
Próf

Stúlkur
20 stundir
10 stundir
8 stundir
2 stundir
2 stundir
2 stundir
2 stundir
2 stundir
2 stundir
2 stundir
2 stundir
2 stundir
5 stundir
5 stundir
4 stundir

Rekstrarhagfræði
Skjalavarsla
Reiknivélar
Bókhaldsvélar
Bréfaskriftir
Símavarsla
Verslunarskjöl
Framkoma og háttvísi
Verslunarstörf
Skrifstofustörf
Vörufræði
I.B.M.
Heimsóknir í fyrirtæki
Kvikmyndir
Próf

2 stundir
12 stundir
8 stundir
2 stundir
16 stundir
2 stundir
2 stundir
4 stundir
2 stundir
2 stundir
2 stundir
2 stundir
5 stundir
5 stundir
4 stundir

„framkomu og háttvísi“ en piltarnir
sóttu í staðinn tíma í „útflutningsverslun“ og lærðu bæði um rekstur smásala
og heildsala. 0

lærðu þess í stað rekstrarhagfræði og
bókhald.
Árið 1962 var síðan ákveðið að
stúlkurnar fengju einnig kennslu í

Vinnusálfræði vekur litla lukku
Meðal þeirra námsgreina sem kenndar
voru á námskeiði í hagnýtum skrifstofustörfum var vinnusálfræði.
Kennsla í þeirri grein fór fram í húsakynnum Háskólans og voru skiptar
skoðanir um hagnýti hennar. Guðlaug

1959

Kristinsdóttir, nemandi í 4. bekk A,
hafði þetta að segja um vinnusálfræðina: „Því miður held ég að sú grein hafi
farið ofan garðs og neðan hjá flestum,
ef ekki öllum nemendum. Ég held að
námsefni sem þetta krefjist meiri tíma

en ætlaður var til kennslunnar, til þess
að nemendur fái sæmilega innsýn í efnið. Við vorum látin kaupa bók viðvíkjandi vinnusálfræðinni er nefnist Hugur
og hönd. Í mörgum heyrðist: „Uss, að
láta mann kaupa þetta á 50-kall.““ 0

1960

✔ Ásmundur Sveinsson myndhöggvari opnar
sýningarsali við Sigtún

✔ Fidel Castro tekur við völdum á Kúbu
✔ Bandaríski rokksöngvarinn Buddy Holly
✔

ferst í flugslysi einungis 22 ára
Indira Gandhi verður leiðtogi indverska
Kongress-flokksins í stærsta lýðræðisríki
heimsins

Skreið til Ghana,
kaffi til Íslands
Nú við upphaf 21. aldarinnar er mikið
ritað og rætt um hnattvæðingu. En
hnattvæðing er ekkert nýtt fyrirbæri.
Um það vitnar ávarp Gunnars
Thoroddsen borgarstjóra sem birtist í
Verzlunarskólablaðinu árið 1959. Þar
spyr borgarstjórinn meðal annars:
„Hvernig stendur á því að við Íslendingar getum árlega reist fjölda
nýrra og glæsilegra bygginga, þótt
fæst af þeim efnum sem til þarf hafi
til skamms tíma verið framleidd í
landinu sjálfu? Og hvernig víkur því
við að á hverjum íslenskum sveitabæ
drekkur maður kaffi frá Brasilíu með
sykri frá Kúbu? ... Og hvernig stendur
á því að í Ghana fæst íslensk skreið,
og í Suðurlöndum og í Suður-Ameríku
er hægt að fá íslenskan saltfisk, veiddan af íslenskum sjógörpum við
strendur þessa lands, verkaðan af íslenskum höndum á íslenskri grund?
Hvernig má það vera að víðs vegar
um lönd jarðar eru íslenskar vörur á
borði og boðstólum sem hið ljúffengasta lostæti, svo sem íslensk síld og
íslenskur lax?“
Svarið við þessum spurningum
hafði Gunnar á reiðum höndum:
„Þetta stafar af því að til er atvinnuvegur og starfsgrein sem heitir verslun. Og þetta stafar af því að við eigum ötula íslenska verslunarstétt sem
hefur haft þrek og þor, vit og víðsýni
til þess að afla þessa margvíslega
varnings, jafnvel frá fjarlægustu afkimum þessa heims. ... Ein allra
sterkasta sönnun þess að íslenska
þjóðin geti verið sjálfstæð og eigi að
vera það er hið stórfellda Grettistak
sem íslensk verslunarstétt hefur lyft af
jörðu. Það afrek verður aldrei í tölum
talið né málum mælt.“ 0

Nokkuð til í því
„Hættu þessum eilífu spurningum,
strákur!“ sagði faðirinn, „hvað heldurðu að hefði skeð ef ég hefði spurt
svona spurninga þegar ég var lítill?“
„Þú hefðir þá kannske getað svarað
einhverjum af mínum.“
Verzlunarskólablaðið, 1958

1961
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Kaldasti skóladagur vetrarins
Nemendur áttu í erfiðleikum með að halda á sér hita

V

eturinn 1958–1959 gerði mikið
kuldakast. Nemendur komu
dúðaðir í skólann en eigi að
síður var erfitt að halda á sér hita.
Nemandi sem kallar sig H.M.B. rifjaði upp þennan kalda skóladag í
fjörugri grein í Verzlunarskólablaðinu
á vordögum 1959. Samantekt hennar fer hér á eftir:
„Það var mikið frost og kuldi þennan mánudag. Skólastofan okkar var
eins og frystiklefi. Við vorum kappklædd en samt glömruðu í okkur
tennurnar. Blessuð hitaveitan hafði
nefnilega brugðist því að kvikasilfrið í
hitamælunum hafði sigið niður fyrir
frostmark.
Í fyrstu kennslustund mánudagsins
var danska. Munnherkjur nemendanna þessa kennslustund voru sem
krydd í hafragrautarframburð okkar
og juku á tilbreytni hans.
Í næstu kennslustund var landafræði, um Dónárlönd. Augsýnilegt var
að mörgum kom í hug Dónárvalsinn
og urðu dreymnir á svip. Aðrir hertu
tannaglamrið og höfðu augsýnilega
Spán í huga með sínum fjörugu handsmelludönsum.
Í þriðju kennslustund var íslensk
stafsetning. Ekki veit ég hvað olli því

en mörgum okkar fannst sem drjúgum drægi úr kuldanum. Jafnvel sáust
svitadropar á ennum manna því að
flestir strituðu til að forðast þær málfræðilegu gildrur sem kennarinn lagði
fyrir okkur.
Í fjórðu kennslustund var enska.
Nú hitnaði okkur verulega í hamsi.
Við stöndum í harðri baráttu við Englendinga út af landhelginni og er okkur því kappsmál að verða svo fær í
tungunni að geta sagt þeim til syndanna þegar tækifæri gefst.
Í fimmtu kennslustund var reikningur. Við áttum að reikna út hve
lengi ákveðið magn af kúafóðri entist
fyrir svo og svo margar kýr. Skyldi
hann hafa hert frostið?
Nú rann upp seinasta kennslustund. Vélritun. Hún fer fram í kjallara skólans. Þegar þangað kom, tókum við upp ritvélarnar og síðan settum við blöðin í. Ó, hvað það var kalt,
fingur okkar voru liða- og tilfinningalausir af kulda. Kennarinn las okkur
upp og síðan sagði hann hálf-kímileitur á svipinn: Jæja, þið megið fara
heim.“ 0
Á hlýjum degi í frímínútum, sumir nemendur
stinga saman nefjum, aðrir fá sér hænublund.

Gervitungl og ást
Ninna Breiðfjörð Sigurðardóttir
kenndi íþróttir við skólann í 45 ár.

Ninna ráðin til
að kenna leikfimi
Haustið 1958 var Ninna Breiðfjörð
Sigurðardóttir ráðin leikfimikennari
og kenndi hún Verzlunarskólastúlkum íþróttir allt til ársins 2003 eða í
45 ár. Aðeins einn kennari hefur
verið lengur við skólann og það er
dr. Jón Gíslason fyrrverandi skólastjóri sem kenndi við skólann í
tæp 46 ár. 0

Fundur var haldinn í Málfundafélagi
Verzlunarskóla Íslands 28. október
1958 með yfirskriftinni Gervitungl og
áhrif þeirra á framtíðarviðhorfin. Var
þar til umfjöllunar fyrirbæri sem vakti
á sínum tíma mikla athygli, bæði sem
vísindalegt og hernaðarlegt afrek, það
er að segja Spútnik-gervitunglin sem
Sovétmenn komu á sporbraut um
jörðina árið 1957. Þrír framsögumenn
voru um efnið, þeir Björgólfur Guðmundsson, Guðlaugur Bergmann og
Skúli Möller. „Umræður urðu mjög
kröftugar og yfir þeim mikill Spútniksvipur,“ segir í Verzlunarskólablaðinu.
Og svo skemmtilega vill til að allir
urðu framsögumennirnir síðar miklir
„spútnikar“ í viðskiptalífinu. Síðari
hluti fundarins var helgaður hinu sígilda viðfangsefni ást og fluttu tveir
framsögumenn ræður. Það voru þeir
Bragi Kristjónsson og Björn Matthíasson. Vöktu ræður þeirra mikla kátínu,

ekki síst skilgreining annars þeirra á
kossi en hún hljóðaði svo: „Koss er
18% fita, 25% munnvatn, 1% ást en
restin er ekkert nema forvitni.“ 0

Hvað merkja orðin?

Leyndarmál
Klara: Rósa sagði mér að þú hefðir sagt
sér leyndarmálið sem ég sagði þér að
segja henni ekki.
Bella: Sú er góð. Ég sagði henni að segja
þér það ekki.
Klara: Jæja, ég sagði henni að ég myndi
ekki segja þér að hún sagði mér þetta
svo að þú mátt ekki segja henni það.

Björgólfur Guðmundsson heldur ræðu um
gervitungl á málfundi 1958.

Hvað er auglýsing?
Auglýsing er fyrirbæri
sem kemur þér til þess
að halda að þú hafir alla
ævi þráð hlut sem þú
hefur aldrei séð áður.

Hvað er banki?
Banki er stofnun þar
sem hægt er að fá lánaða peninga ef sýnd eru
nægileg sönnunargögn
þess að þeirra sé ekki
þörf.

Hvað er samviska?
Samviska er rödd sem
segir þér að þú eigir
ekki að gera eitthvað
eftir að þú hefur gert
það.
Verzlunarskólablaðið, 1959

Verzlunarskólablaðið, 1958

1958

1959

Aðeins sex
mættu á
jóladansleik
Veturinn 1958–1959 var félagslíf í
Verzlunarskólanum í vissri lægð. Í
Verzlunarskólablaðið var skrifað af því
tilefni: „Fyrir nokkrum árum var Verzlunarskólinn þekktur fyrir sitt fjölbreytta og skemmtilega félagslíf. ... Nú
er félagslífið allt annað og leiðinlegra.
... Á málfundi mætir enginn fyrr en
klukkutíma eftir að átt hefur að setja
fund, fyrir utan það að fáir vilja taka til
máls. Það eru ætíð sömu ræðumennirnir sem tala og hafa þeir haldið uppi
öllu málfundalífi í vetur og vill stjórnin
færa þessum mönnum þakkir sínar.
Dansæfingar eru yfirleitt illa sóttar og
leiðinlegar með fáeinum undantekningum, örsjaldan eru nokkur skemmtiatriði, aldrei sungið, þótt það komi
mönnum einmitt í gott skap.“
Þrátt fyrir að ritstjórn Verzlunarskólablaðsins hafi verið óánægð með félagslíf
vetrarins er rétt að halda því til haga að
skemmtinefnd hélt tíu dansæfingar árið 1958. Sex þeirra voru í skólahúsinu
en fjórar á skemmtistöðum víðs vegar
um borgina. „Þær sem haldnar hafa
verið í skólanum eru frekar illa sóttar,“
segir í Verzlunarskólablaðinu. Þar er því
einnig haldið fram að aðeins sex nemendur hafi mætt á jóladansleik sem
haldinn var í skólahúsinu fyrir jólin
1958, „og má af þessu sjá hversu
skólahúsið er illa fallið fyrir slíkar
skemmtanir“. 0
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Ætlaði ekki að þora
inn á kennarastofuna
Þórunn H. Felixdóttir, kennari og námsráðgjafi

Þ

órunn H. Felixdóttir hóf nám í
undirbúningsdeild Verzlunarskólans árið 1948 og má segja
að hún hafi alla tíð síðan tekið þátt í
starfi skólans. Þórunn lauk verslunarprófi vorið 1953 og þremur árum
síðar fór hún að vinna sem gjaldkeri
Verzlunarskólans hjá Verslunarráði.
Árið 1959 hóf hún að kenna við
skólann og kenndi þar næstu fjóra
áratugina, auk þess sem hún var
námsráðgjafi um árabil. Þórunn féllst
á að segja frá lífi sínu í skólanum,
sem nemandi og síðar kennari.
Með fléttur og í lopapeysu
„Ég ætlaði alls ekki í Verzló, ég ætlaði í
MR og svo í sagnfræði í Háskólanum.
En pabbi taldi mig á að fara í Verzló,
hann var 51 árs þegar ég fæddist og
var hræddur um að hann mundi deyja
frá okkur ungum, sem hann og gerði.
Hann vildi að ég hefði einhverja hagnýta menntun og gæti strax farið að
vinna fyrir mér. Foreldra mína hafði
báða langað í skóla en áttu ekki kost á
því, svo þeim fannst próf frá VÍ góður
kostur og mikil forréttindi að fá að fara
í framhaldsskóla.
Ég byrjaði í VÍ aðeins 13 ára gömul,
með fléttur og í lopapeysu, og var í síðustu undirbúningsdeildinni. Þetta árið
voru tveir bekkir í undirbúningsdeild
og lenti ég í verri bekknum, reyndar
féll næstum allur bekkurinn, held ég!
Mér leið því ekki vel fyrsta árið, má
eiginlega segja að ég yrði fyrir hálfgerðu einelti, og kunni alls ekki að
bregðast við því. Mér var strítt og ég
þótti of samviskusöm, lærði heima og
gekk mjög vel. Það var ekki fínt að
vera dúx nema maður lærði ekkert
heima. Það er að vísu ekki hægt, en
sumir voru góðir í að þykjast aldrei
læra. Kennt var í undirbúningsdeild frá
kl. 17–19, held ég, og ég man að 30.
mars, þegar umræðan um inngöngu Íslands í Atlantshafsbandalagið stóð sem
hæst, skrópuðu allir til að fara í slaginn
við Alþingishúsið. Það þarf ekki að
taka fram að ég skrópaði ekki.
Stundum sauð upp úr hjá Sigga
lærer
Árið eftir fór ég í 1.-A og þar leið mér
ágætlega. Í bekknum eignaðist ég mína
bestu vinkonu og hún og fjölskyldan
hennar öll hafa verið vinir mínir síðan.
Svo ég hélt mig í A-bekk! En á þeim
árum voru nemendur miskunnarlaust
færðir milli bekkja eftir einkunnum.
Skólinn var eftir hádegi og auðvitað var
kennslan gamaldags, við lærðum t.d.
lítið í framburði í erlendum málum.
Kennslan var eins og hún var í þá

daga, tekið upp að töflu og svolítið í
yfirheyrslustíl. Við þéruðum flesta
kennarana. Vélritun var utan skólatíma, ef maður var í skólanum eftir hádegi voru tímar í vélritun fyrir hádegi.
Það bauð upp á skróp. Enda var ég
fljót að breyta því þegar ég byrjaði að
kenna.
Siggi lærer kenndi okkur dönsku og
tók mig upp í danskri málfræði flesta
tíma. Við vorum ekki mjög erfið við
Sigga en stundum sauð upp úr og þá
barði hann í borðið og hótaði að við
mundum öll falla. Hann kenndi okkur
landafræði og einu sinni var landakortið sett upp öfugt. Við Dóra vinkona
mín sátum á fyrstu borðunum og hann
barði í borðið hjá Dóru og sagði: Þér
getið sjálfar hangið öfug á töflunni!
Dóra var auðvitað alsaklaus en Siggi
trúði engu upp á mig svo ég slapp,
enda saklaus líka. Það vissu allir að
bókarinn [Þorsteinn Bjarnason] stríddi
Sigga lærer oft en Siggi bar hins vegar
ótakmarkaða virðingu fyrir bókaranum
og þegar hann talaði um hann sagði
hann aldrei Þorsteinn heldur Hann.
Þá vantaði námsráðgjafa
Sigríður Árnadóttir kenndi okkur
skrift. Í tímum hjá henni báðu nemendur um að fá að fara á klósettið
þangað til allir voru komnir út á gang,
og þá var farið að spila á píanó sem var
á fyrstu hæðinni og syngja. Ef Vilhjálmur skólastjóri var ekki í húsinu
gerðist ekkert en ef hann var heima
kom hann niður og rak okkur í tíma.
Guðrún Arinbjarnardóttir kenndi okkur ensku og Ingi Þ. Gíslason íslensku
og reikning. Mér fannst kennararnir
ágætir og Inga Þ. dýrkaði ég. Ég var í
miklu uppáhaldi hjá honum en það

sem ég vissi ekki þá var að flestir nemendur héldu að þeir væru uppáhaldsnemendur Inga. Ég held að það sé einstakur hæfileiki kennara.
Sumarið eftir 1. bekk dó pabbi og ég
tók það mjög nærri mér. Það var enginn sem talaði við mig og krakkarnir
viku úr vegi til að hitta mig ekki fyrst á
eftir. Ég held að það hafi verið upphafið að því að ég áttaði mig á því að það
vantaði einhvern, t.d. námsráðgjafa, til
að tala við þá sem áttu erfitt. Ég dreif
mig í djammið og hætti að vera dúx.
Eini kennarinn sem reyndi að tala við
mig var Ingi og ég sá seinna, þegar ég
fór að sjá eftir að hafa ekki stundað
námið nógu vel, að eitt gott tiltal frá
skólastjóra hefði haft mikið að segja.
Í 2. bekk tóku nokkrir strákar völdin. Þeir létu öllum illum látum og voru
mjög grimmir, sérstaklega við einn
kennarann. Við hin sátum náttúrlega
og hlógum en blönduðum okkur ekki í
málin að öðru leyti. Undir vorið gengu
flestir kennarar úr tímum hjá okkur og
að lokum gekk Ingi meira að segja út,
ég held að engum hafi líkað það. Þetta
endaði með því að þrír strákar fengu
ekki að setjast í 3. bekk. Þetta var samt
mjög duglegur bekkur og ekkert út á
hann að setja námslega. Nú en árin
liðu og við lukum verslunarprófi. Ég
man ekki nákvæmlega hvað margir
fóru í 5. bekk en ég varð að fara að
vinna og fór ekki, mér til mikillar
sorgar.
„Það er suðusúkkulaði“
Mér líkaði mjög vel við Vilhjálm skólastjóra en hann var lítið við á þessum
árum enda farinn að vinna í útvarpinu.
Dr. Jón tók við 1953 og við vorum
fyrsti árgangurinn sem hann útskrifaði.

Sigurður Guðjónsson dönskukennari, öðru nafni „Siggi lærer“, ásamt nemendum á peysufatadegi.

1948–2000

Þórunn H. Felixdóttir árið sem hún lauk verslunarprófi, 1953.

Flestir nemendur voru hræddir við dr.
Jón og fóru ekki ólesnir í tíma hjá honum. Hann kenndi okkur þýsku og
reyndar ensku einn vetur. Sumir muna
þýsku málfræðina enn. Flestir vildu
láta hann kenna sér því þá var öruggt
að maður lærði eitthvað.
Í frímínútum vorum við mikið í
skólabúðinni sem var í kjallaranum.
Þar var stundum reykt, enda kom enginn kennari þangað niður. Fræg er sagan um strákinn sem var að reykja þegar dr. Jón birtist. Strákurinn stakk þá
sígarettunni upp í sig og sagðist vera
að borða súkkulaði. Dr. Jón vildi þá
vita af hverju það ryki út úr honum og
þá svaraði stráksi: „Það er
suðusúkkulaði.“
Vináttan vex með árunum
Eftir útskrift úr 4. bekk fórum við í
fræga ferð til Kaupmannahafnar með
Gullfossi. Þá stoppaði Gullfoss í sex
daga í Kaupmannahöfn svo við vorum
sex daga í borginni. Útskriftarferðin er
ógleymanleg, jafnvel þótt ég þyrfti að
leggjast inn á spítala í þrjá daga vegna
lungnabólgu. Sagt var að staðið hefði í
Extrablaðinu að íslensk skólabörn hefðu
fyllt næturklúbba í Kaupmannahöfn þá
daga sem við dvöldum í borginni! Ekki
veit ég hvort það var satt en ég veit
hins vegar að alltaf er sagt um unglinga
að annað eins hafi aldrei sést áður.
Samheldnin í hópnum hefur gefið
okkur mikið. Bekkurinn hittist enn
þann dag í dag einu sinni á ári og þá er
farið í svokallaðar menningarferðir sem
enda með því að allir borða saman.
Stór hluti af hópnum fór í ferð til
Kaupmannahafnar á 50 ára útskriftarafmælinu. Það var mjög skemmtilegt.
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Reyndar er ómetanlegt að rækta svona
vináttuna og með árunum þykir okkur
vænna og vænna hverju um annað, allar gömlu væringarnar eru löngu
gleymdar.
Biðsalur hjónabandsins
Ég hef aldrei séð eftir því að fara í
Verzló en ég hef mikið séð eftir því að
hafa ekki haldið áfram námi eftir 4.
bekk, hvað sem það kostaði. En það
var bara ekki til siðs þá. Stelpur fóru
að vinna á skrifstofum og í bönkum og
giftu sig svo og þá voru þær heima
með börnin. Bankarnir voru á þeim
tímum kallaðir biðsalur hjónabandsins.
Launamismunurinn var enn meiri og
það kom fyrir að strákar höfðu allt að
helmingi hærri laun en stúlkur. Sú afsökun var notuð að þeir væru fyrirvinnur. Þegar ég byrjaði svo að vinna
hjá Verslunarráðinu var ég hálfdrættingur á við karlmennina hvað laun
varðar, og það sárnaði manni rosalega.
Ég var jú líka að vinna fyrir heimili,
einstæð móðir.
Úr gjaldkerastólnum í
kennarastarfið
Ég fór að vinna hjá Verslunarráðinu
vorið 1956, ég var gjaldkeri skólans og
reyndar einkaritari forstjórans líka. Þá
var gjaldkeri staðsettur á skrifstofu
Verslunarráðsins. Ég innheimti skólagjöld nemenda og í minni tíð var „Nýi
skólinn“ byggður við Þingholtsstrætið
en ég hélt utan um fjármálin fyrir
bygginguna. Þá sá ég um að borga
kennurum laun. Þá var einn taxti fyrir
þá sem kenndu 1.– 4. bekk og annar
fyrir þá sem kenndu í lærdómsdeildinni. Þeir sem kenndu í lærdómsdeildinni fengu hærri laun, þ.e. menntaskólakennaralaun. Launin voru talin í
umslög! En svo um leið og Verzlunarsparisjóðurinn opnaði fór ég að leggja
launin inn á reikninga sem voru stofnaðir fyrir kennarana. Það var þó einn
sem sætti sig ekki við það og kunni
ekkert á svoleiðis lagað, þ.e. ávísanahefti. Hann kom alltaf á skrifstofuna og
ég skrifaði fyrir hann ávísun á launin
hans og keypti ávísunina af honum.
Þetta var Siggi lærer. Ég kynntist kennurum og skólastjóra nokkuð vel sem
gjaldkeri. Kennararnir tóku mér mjög
vel og dr. Jón vildi ekki að ég hætti
sem gjaldkeri, og það var í raun mikið
hrós.
Ég byrjaði að kenna á námskeiði í
hagnýtum skrifstofustörfum árið 1959.
Haustið 1961 fór ég að kenna vélritun
og varð fastráðinn kennari frá áramótum 1962. Í raun og veru kom það til
af því að þeir sendu unga konu, Hebu
Júlíusdóttur, til Ameríku til að kynna
sér skóla en þegar hún kom heim var
hún trúlofuð, gifti sig og flutti til Ameríku. Hún lét mig hafa allt sem hún
hafði fengið, bæði greinar, kennslubækur og fleira. Ég las og las og fór
strax að breyta og samdi ný verkefni
fyrir flesta tíma. Ég fór svo eitt sumar
til London og fékk að sitja í tímum hjá
bestu vélritunarkennurum þess tíma.
Ég skrifaði svo kennslubók í vélritun
árið eftir.

Þórunn hóf kennslu við skólann 1959 og starfaði
þar í rúmlega 40 ár.

Skalf í hnjánum fyrstu tímana
Ég ætlaði aldrei að þora inn á kennarastofu en kennararnir tóku mér mjög vel
og voru mér hjálplegir. Þó gat bókarinn
ekki stillt sig og sagði: „Hvað eruð þér
búnar að snuða okkur á þessum árum?“ Sölvi Eysteinsson svaraði strax
fyrir mig og sagði: „Þórunn er svo klár.
Hún hefur engan snuðað.“ Þá heyrðist í
bókaranum: „Það veit ég vel, hún hefði
ekki getað snuðað mig nema af því hún
er svo klár!!“ Þar með var það búið.
Ég var líka ansi hrædd við að kenna
og skalf svo í hnjánum fyrstu tímana að
ég hélt að allir sæju það. Ég var litlu
eldri en strákarnir í 4. bekk og þeir ætluðu sér ekki að læra vélritun, þeir ætluðu allir að hafa einkaritara, en ég gaf
ekkert eftir og það endaði með að flestir þeirra fóru að læra. Ég vissi að ég
yrði að vera mjög ströng enda hafði ég
séð kennara missa alveg völdin og ætlaði ekki að lenda í því sjálf.
Dr. Jón píndi mig til að kenna einum
bekk ensku og ég sagði honum að ég

100 ár

gæti það alls ekki. Þá sagði hann: „Ég
kenndi þér ensku og veit vel hvað þú
getur.“ Svo ég kenndi 1.-D í tvö ár og
hafði mikið fyrir því en allt gekk þetta
mun betur en á horfðist og í þeim
bekkjum voru nemendur sem eru enn í
dag vinir mínir. Mér brá reyndar dálítið einu sinni þegar ég var að fara í frímínútur. Ég hafði verið í tíma hjá mjög
erfiðum bekk sem ég hafði ákveðið að
taka vel í gegn og þá heyrði ég einn
strák segja við krakkana sem áttu að
fara í næsta tíma: „Varið ykkur á helv.
kerlingunni, hún er alveg brjáluð í
skapinu!“ Munurinn var mikill milli
bekkjardeilda, það lá við að strákarnir í
4. bekk flautuðu á mig en í 1. bekk var
ég kölluð helv. kerlingin þó að ég væri
aðeins 25 ára. Nemendur lærdómsdeildar tóku mér aftur á móti strax
mjög vel, ég hjálpaði þeim að fjölrita
glósur og þau voru einnig mjög hjálpsöm við mig.
Þykir vænt um alla mína gömlu
nemendur
Mér fannst mjög gaman að kenna, sérstaklega meðan ég kenndi krökkunum
frá 1. bekk upp í 4. bekk. Ég sá þau
stækka og þroskast og það var gaman
að fylgjast með þeim. Ég vissi líka oft ef
einhver átti bágt og reyndi að hjálpa
þeim. En í raun og veru er bæði erfitt
og þreytandi að kenna vélritun og engin leið að kenna hana nema með aga.
Ég hef fengið mikið þakklæti frá nemendum mínum og ég get með góðri
samvisku sagt að mér þykir vænt um
alla nemendur mína og þeir hafa gefið
mér ótrúlega mikið. Að ég hafi verið
rosalega ströng er að vísu satt en þeir
sem gerðu það sem þeir áttu að gera
voru aldrei skammaðir. Eitt er víst að
margir nemendur mínir eru enn þann
dag í dag vinir mínir. Þeir eru í öllum
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stéttum þjóðfélagsins. Svo ég nefni
dæmi er gamall nemandi læknirinn
minn og presturinn minn var líka nemandi minn á sínum tíma. Ég held að
nemendur mínir hafi alið mig upp ekki
síður en ég þá.
Nemendamótin voru mjög skemmtileg á þessum árum, líka fyrir okkur
kennarana. Krakkarnir léku iðulega
kennarastofuna og gerðu góðlátlegt grín
að okkur. Ég man eftir einum strák sem
lék dr. Jón og þorði svo varla í skólann.
Það var alveg ótrúlegt hvað þau vissu
mikið um kennarastofuna. Kennararnir
notuðu öll tækifæri til að gera sér glaðan dag, meira að segja var haldið þorrablót nokkrum sinnum. Annað hvert ár
fórum við vestur á Bifröst til skrafs og
ráðagerða og var þá gist í eina eða tvær
nætur. Þau ár sem við fórum ekki
heimsóttu kennarar frá Samvinnuskólanum á Bifröst okkur og þá fórum við
með þá til Þingvalla. Þetta voru mjög
skemmtilegar ferðir.“
Að hjálpa nemendum sem eiga í
erfiðleikum
Þórunn tók sér ársfrí frá kennslu veturinn 1985–1986 og lagði þá stund á
námsráðgjöf við Háskóla Íslands.
Haustið 1986 tók hún svo við nýrri
stöðu námsráðgjafa við VÍ. Hún segir
svo frá: „Þá rættist sú ósk mín að hjálpa
nemendum sem áttu í erfiðleikum.
Námsráðgjöf er mjög krefjandi, það
kemur margt fyrir í svo stórum skóla,
en hún er einnig mjög gefandi.“ Þórunn
var námsráðgjafi við skólann í 14 ár eða
til ársins 2000 en hætti kennslu árið
1995. Þórunn Felixdóttir er í hópi
þeirra starfsmanna sem verið hafa
lengst við skólann. Eins og hún segir
sjálf: „Það má segja að ég hafi verið í
Verzló síðan ég var 13 ára með þriggja
ára fjarveru.“ 0

Venjulegur skóladagur
Það er mánudagsmorgunn, ég hrekk
upp með andfælum við hvellan
hljóm. Árans klukkan að vekja mann
svona um rauðanótt. Ég fálma út í
loftið og ýti á takkann á klukkunni.
Þá sé ég mér til undrunar og skelfingar að klukkan er orðin meira en
sjö. Mér finnst ég hafa verið að leggja
höfuðið á koddann. En svona gengur
það nú á hverjum mánudegi, aldrei
neinn svefnfriður. Ég skjögra fram í
baðherbergið og hinn daglegi morgunþvottur fer fram. Því næst kemst
ég með miklum erfiðismunum fram í
eldhús í kolniðamyrkri og seð sárasta
hungrið eftir að hafa kveikt ljós. Að
snæðingi loknum dríf ég mig í fötin,
næ í ritvélina og æði út í dauðans ofboði því að það má ekki seinna vera
ef ég ætla að ná í strætisvagninn.
En hvað er þetta! Þarna fer vagninn fyrir hornið. Mér fellur allur ketill í eld. Nú er líklega séð fyrir endann á því að ég komist í skólann í
tæka tíð. Ég þramma nú af stað í
austurátt. Snjórinn marrar undir fót-

um mínum og frostið bítur mig í
andlitið. Ég greikka sporið og svo fer
ég að hlaupa. En vélin sígur í og
dregur úr hraðanum.
Seint og um síðir sit ég móð og
másandi í sæti mínu og hamra á ritvélina. Ég hef ekki erfiðað til einskis.
Ég kom ekki of seint í þetta sinn. Að
vélritun lokinni er haldið heim aftur
og reynt að hressa upp á heimalærdóminn þessa þrjá tíma, uns aftur er
haldið í skólann.
Blessaðir kennararnir sem allir
vilja vel og gera sitt besta eru gerólíkir, sem von er, og orka því afar
ólíkt á nemendurna, fyrir utan það
að þeir eru auðvitað líka misjafnlega
fyrirkallaðir eins og aðrar mannlegar
verur, stundum næstum yfirnáttúrlega þolinmóðir og umburðarlyndir,
þrátt fyrir misjafnan undirbúning
nemenda, en hitt veifið – bara mannlegir – og kannski eru þeir okkur þá
kærastir. Eitt af því sem nemendunum virðist ganga erfiðlega að skilja er
það að við erum að læra fyrir okkur

1948–2000

sjálf, fyrir lífið, en ekki fyrir kennarana.
Klukkan hringir. Frímínútur. Hvað
gerist í frímínútunum og hvaða hlutverk er þeim ætlað? Auðvitað fyrst
og fremst að skipta skólatímanum
niður í mismunandi kennslustundir
og ennfremur að gefa kennurum og
nemendum tækifæri til að teygja úr
sér, rísa upp, hreyfa sig og reka nefið
út í gættina og anda að sér nokkrum
fersentímetrum af fersku lofti. Sumir
rölta niður í skólabúð og styrkja
ferðasjóð lærdómsdeildar. Þó að
þetta hlé sé ekki lengra en fimm
mínútur þá gefa þær endurnýjaðan
styrk til að mæta næstu kennslustund.
Þegar svo skólabjallan hringir í
síðasta sinn dag hvern, tínast nemendur hver af öðrum úr skólanum,
ýmist stakir eða í smáhópum og
skólabyggingin gnæfir hljóð og yfirgefin við myrkan kvöldhimininn.
Helga Björg Yngvadóttir, 2.-A
Verzlunarskólablaðið, 1959
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Rúnturinn

Strákar góla, æpa og gelta á eftir stelpum

Á

vormánuðum 1960 lýsti Birgir
Þorvaldsson, nemandi í 2.
bekk B, merkum þætti borgarlífsins í Viljanum og komst meðal
annars svo að orði: „Eftir kvöldmat
tekur lífið í Reykjavík á sig annan
blæ. Þá keyrir bílastrollan í gegnum
miðbæinn, hinn svokallaða rúnt. Á
gangstéttinni er fjöldinn allur af
fólki, aðallega eru þetta þó unglingar. Smástelpur 14–16 ára ganga þar
um í gallabuxum, stundum í fylgd
með einhverjum tyggigúmmígæjum
á svipuðum aldri.
Í bílunum eru svo heldur eldri
strákar, minnsta kosti bílstjórinn.
Þeir reka hausana út um gluggana og
góla, æpa eða

jafnvel gelta á eftir stelpum. Oft
verða stelpurnar þá mjög hrifnar,
snúa sér við og athuga hvort möguleiki sé á plássi. Með þessum smástelpum, sem fæstum hverjum hefur
enn hlotnast fullur þroski, virðast
svo þessir bílapeyjar hafa gaman af
að keyra.
Nú eru ekki allar þessar smápíur
svo heppnar að fá rúntkeyrslutilboð.
Þá verða þær að bera sig kvenmannslega á götunni, dilla sér í
mjöðmunum og reyna að spenna út
brjóstin, sem víðast hvar eru broslega lítil. Þessu heldur þannig áfram
fram yfir tólf á hverju kvöldi, og
einna mest ber á því um helgar. Fullorðið fólk forðast
yfirleitt að ganga
í gegnum miðbæinn að kvöldi
dags. Ekki virðist lögreglan sjá
neitt af þessu,
hún sést varla á
götunni.“ 0

Áhugi á kvenfatnaði

1960

Aðeins þeir menn sem ekkert kæra
sig um konur hafa áhuga á kvenfatnaði. Þeim sem geðjast að konum taka
aldrei eftir því hverju þær klæðast.

✔ Þjóðleikhúsið tíu ára. Nærri ein milljón
manna hefur komið á sýningar þess

✔ Fyrsta konan doktor frá Háskóla Íslands:

Verzlunarskólablaðið, 1959

Selma Jónsdóttir listfræðingur ver
doktorsritgerð sína

Dansnámskeið
Heiðars Ástvaldssonar

✔ Skólinn á Eiðum brennur til kaldra kola
✔ „Pillan“ sett á markað í Bandaríkjunum
✔ Vísindauppgötvun: leysigeislar geta valdið

Haustið 1959 fengu nemendur Verzlunarskólans Heiðar Ástvaldsson til að
halda dansnámskeið fyrir sig. Dansnámskeiðið var vel sótt og tókst svo vel að
ákveðið var að halda það einnig næsta
ár, og sömuleiðis næsta ár á eftir.

byltingu á ýmsum sviðum

✔ Stærsta nýlenda Breta í Afríku, Nígería,
verður sjálfstætt ríki

100 ár

Draumur
verslunarmannsins
Smásaga úr Verzlunarskólablaðinu

J

ón sat inni á skrifstofu sinni og reykti vindil. Þetta var stórt herbergi,
bjart og vistlegt, þar sem öllu var snyrtilega fyrir komið. Jón hagræddi
sér í stólnum og lét fara vel um sig. Allt í einu skaut upp í huga hans
minningum frá liðnum dögum. Já, nú var öldin önnur og allt breytt.
Hann var fæddur uppi í Borgarfirði þar sem hann ólst upp ásamt stórum
systkinahópi. Oft hafði verið þröngt í búi hjá foreldrum hans svo að hann
hafði stundum hálfsoltið. Þrettán ára gamall missti hann móður sína. Heimili
hans leystist þá upp og var hann sendur til frænku sinnar sem bjó í Reykjavík. Það má með sanni segja að þar hafi hann byrjað nýtt líf.
Frænka hans, sem var piparkerling, hét Sigríður en var alltaf kölluð Sigga
digra vegna þess að hún þótti heldur gildvaxin af kvenmanni að vera. Nokkru
eftir að hann kom suður fór hann í unglingaskólann. Þar sóttist honum námið vel og lauk hann prófi með ágætum. Þegar hann hafði lokið við skólann
útvegaði Sigga honum atvinnu hjá Bertelsen gamla kaupmanni sem var
danskur. Bertelsen gamli var ágætis karl. Hann rak kramvöruverslun í Aðalstræti. Þar líkaði Jóni starfið ágætlega, og svo komst hann þar líka í kynni við
bókhald en það átti eftir að koma sér vel síðar meir.
Þá skall ógæfan yfir. Sigga frænka hans dó. Hún hafði arfleitt hann að öllum sínum eignum svo að hann stæði ekki allslaus uppi er hún félli frá. Nú
varð hann einmana og þunglyndi fór að sækja á hann. Svo fór hann að
drekka, og þá fór hann að koma hálffullur í verslunina á morgnana svo að
Bertelsen varð að segja honum upp starfi. Hann drakk og drakk og var varla
mönnum sinnandi, og það fór líka þannig að hann varð að selja húsið sitt
vegna skulda.
Þá var það að gæfan brosti við honum á nýjan leik. Það var eitt kvöld sem
oftar að hann sat inni á veitingahúsi einn við borð og þjóraði. Kemur þá að
borðinu til hans ung stúlka. Þetta var hún Dísa, dóttir Bjarna skósmiðs. Hún
fer að tala um að nú sé hann langt leiddur og spyr hvort hún eigi nú ekki að
reyna að hjálpa honum út úr þessu. Segir hún að föður hennar vanti aðstoðarmann og spyr hvort hann vilji fá starfið. Hann segist skuli reyna það og þar
með er málið klappað og klárt.
Hann fór nú að vinna hjá Bjarna og þau Dísa gerðust nánir vinir sem endaði svo með að þau trúlofuðu sig. Bjarni og Dísa töldu hann nú á að gerast
heildsali. Hann hafði gert það, með lítið í fyrstu en smám saman fært sig upp
á skaftið. Nú var hann orðinn stór heildsali með milli tuttugu og þrjátíu
manns í vinnu. Þau Dísa áttu nú þrjú uppkomin börn, tvær dætur sem báðar
voru giftar, og dreng sem var í háskólanum og lagði stund á hagfræði. „Já,
þetta hefur allt verið eins og ævintýri,“ hugsaði Jón með sér þegar hann gekk
út úr skrifstofunni.
Margeir Daníelsson, 3.-A
Verzlunarskólablaðið, 1960

Dýnamítmúsíkin á Grundarstígnum
Beðið eftir nýju skólahúsi
Haustið 1960 tilkynnti dr. Jón Gíslason
skólastjóri nemendum að ákvörðun
hefði verið tekin um að byggja nýtt
húsnæði á lóð skólans vestan við húsnæðið við Grundarstíg. Voru uppi hugmyndir um að reisa fimm eða sex
hæða skólahús sem kæmi til með að
gjörbreyta öllu starfsumhverfi nemenda
og kennara. Húsnæðið við Grundarstíg
var orðið alltof þröngt og kvörtuðu
nemendur sáran yfir því að hafa hvergi
aðstöðu fyrir félagsstarfsemi sína.
Bygging nýja húsnæðisins gekk aftur á
móti ekki nægilega hratt að mati nemenda og skrifaði einn þeirra, Friðrik G.
Friðriksson, grein um húsnæðismálið í
Verzlunarskólablaðið árið 1962. Þar segir meðal annars:
„... sáu langþreyttir áhugamenn og
forystumenn æskulýðs og menntamála

innan Verzlunarskólans og utan rofa
fyrir hinu langþráða takmarki, nýju
skólahúsi, sem gerði kleift að veita aðeins fleirum af þeim aragrúa er um
inngöngu í skólann sækir, tækifæri til
menntunar. ... Var nú hafist handa og
próftíminn 1960 valinn til sprengingaframkvæmda. Var það góð tilbreyting
frá öllum drunganum og kyrrðinni
sem venjulega einkennir próf, því að
dýnamitmúsíkin lék undir við hverja
spurningu. Svo fór að prófunum lauk
en um leið hætti hamarinn að lemja og
tímakaupsmennirnir ... gátu alls ekki
haldið áfram að vinna þegar öll hin
broshýru andlit hurfu sjónum þeirra.
Næsta vetur sá byggingaframkvæmdanefndin sér ekki annað fært en að slá
þaki yfir aðra hæðina, því að þá vantaði nokkuð sem kallast peningar. Ekki

1959

þarf að taka fram að
öll járn og annað þess
konar í þessum tveim
hæðum var miðað við
þær fimm eða sex
sem teiknaðar voru.
... Sendi nú Verslunarráð bónarbréf til
margra félaga og samtaka þess efnis
að stofna til samskota fyrir nýja skólahúsið. Þetta var vorið 1961 og sýnir
mikla „framsýni“ að velja einmitt tímann þegar „viðreisnin“ var í algleymingi og öll verslun átti í þeim mestu
erfiðleikum er að hafa steðjað í mörg
ár. Þrátt fyrir þetta allt tóku menn
þessu máli furðanlega vel og lýsir það
breyttum aldarhætti og almennum
skilningi manna á menntun æskulýðsins til þess að hann geti þroskast með

framgangi atómaldarinnar. ... En ekki eru
öll kurl enn komin til grafar. Nú liggja
að vísu fyrir peningar og áætlun um
næstu áfanga en þeir eru að leggja
miðstöð í húsið og innrétta síðan efri
hæðina fyrir haustið 1962. Það að innrétta efri hæðina á undan er ef til vill
það hlægilegasta við þetta allt saman
og mun sannarlega eiga eftir að vekja
gremju hjá fleiri en einum.“ 0
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Nám í viðskiptagreinum
endurskoðað
Valdimar Hergeirsson ráðinn til starfa

Á

rið 1960 var Valdimar Hergeirsson ráðinn til starfa við
Verzlunarskólann. Hann hafði
útskrifast með stúdentspróf frá skólanum átta árum fyrr en síðan lagt
stund á frekara nám í viðskiptafræði
og hagfræði við Háskóla Íslands og
háskóla í Bandaríkjunum.

Ætli við sitjum ekki bara uppi
með þig
Þegar Valdimar er beðinn um að rekja
tildrög þess að hann var ráðinn til
kennslu rifjar hann upp að fyrstu
kynni sín af skólanum hafi verið á
haustmánuðum 1945 þegar hann
mætti á Grundarstíginn til að hefja
nám í undirbúningseild fyrir inntökupróf næsta vor. „Þá gerðist atvik sem
mér er enn minnisstætt. Ég hafði komið í skólann á reiðhjóli og týndi lyklinum að keðjulásnum sem ég notaði. Þá
voru góð ráð dýr því allir voru farnir.
Ég leitaði til skólastjórans sem bjó á
efstu hæðinni í skólahúsinu til að fá
lánað verkfæri til að opna lásinn.
Hann brást vel við bón minni en sagði
kíminn: „Kannski kemst þú ekkert
héðan. Ætli við sitjum ekki bara uppi
með þig.“ Nú eru 60 ár síðan þetta

Færri komast
að en vilja
Á sjötta og sjöunda áratugnum var
venja að halda inntökupróf í 1. bekk
Verzlunarskólans. Prófin voru jafnan
haldin í lok maí eftir að prófum við
gagnfræðaskólana var lokið. Vorið
1960 þreyttu 184 nemendur inntökupróf og stóðu þau yfir í tvo
daga. Aðeins 66 úr hópnum fengu
inngöngu í skólann og höfðu þeir
flestir lokið 2. bekk í gagnfræðaskóla. Nokkrir komust þó inn strax
eftir 1. bekk í gagnfræðaskóla. Til
samanburðar má geta þess að árið
1956 tóku 130 unglingar inntökuprófið og voru 68 af þeim teknir inn
í skólann.
Aðsókn að skólanum jókst jafnt og
þétt næstu árin og þegar komið var
fram á vorið 1964 skráðu 356 unglingar sig í inntökuprófið. Ákveðið var
að taka 115 nemendur inn í skólann
en aðeins 104 hófu nám um haustið. Prófað var skriflega í þremur
námsgreinum, íslensku, dönsku og
reikningi, en auk þess þurftu væntanlegir nemendur að hafa tekið 100
tíma í ensku. Þeir sem ekki höfðu
lokið 2. bekk í gagnfræðaskóla
þurftu því að taka einkatíma um
sumarið. 0

gerðist og af þeim hef ég verið tengdur
skólanum í rúm 50 ár, fyrst sem nemandi í 7 ár og síðan sem kennari og
yfirkennari í 44 ár.“
Um ráðningu sína segir Valdimar:
„Þegar ég var að ljúka við framhaldsnám mitt í Bandaríkunum árið 1960
bauðst mér kennslustaða í Verzlunarskólanum sem jafnframt átti að fela í
sér endurskoðun á námsefni og umsjón með kennslu viðskiptagreina í
skólanum. Starfið hófst með því að
skipuleggja ásamt skólabróður mínum
Gísla V. Einarssyni, sem þá starfaði hjá
Verzlunarráðinu, tveggja vikna námskeið í hagnýtum verslunar- og skrifstofustörfum fyrir væntanlega fjórðubekkinga, sem þeir áttu að sækja áður
en reglulegt skólahald hófst í októberbyrjun. Það var fyrsta reynsla mín af
kennslu og gekk áfallalaust þótt taugaspennan væri mikil.“
Skoðunarferð um Bandaríkin
Eftir þetta fór Valdimar í sex mánaða
skoðunarferð um Bandaríkin til að
kynnast skólahaldi þar í landi. Hann
segir svo frá: „Þar ferðaðist ég vítt og
breitt, heimsótti marga skóla, fyrirtæki
og áhugaverða staði. Fékk ég alls stað-

ar mjög góðar móttökur og tækifæri til
að kynnast hinu margbreytilega ameríska þjóðlífi. Í unglingaskólunum voru
viðhorf, áherslur og vinnubrögð ólík
því sem tíðkaðist hjá okkur. Viðskiptanámið var sérhæfðara með áherslu á
sölu- og markaðsgreinar – og oft tengt
störfum í verslunum. Þótt þar mætti
finna margt athyglisvert, reyndist erfitt
að heimfæra þetta námsefni og námsskipulag námi til stúdentsprófs samkvæmt þágildandi námskrá og reglum.
Var því ákveðið að stofna til sjálfstæðra
námskeiða í þessum greinum þegar
ráðrúm gæfist til þess með viðbótarhúsnæði sem var í byggingu.“
Valdimar hóf síðan kennslu í hagfræði við skólann haustið 1961. „Þá
voru 350 nemendur við skólann í sex
bekkjum, allir í skólahúsinu við
Grundarstíg,“ rifjar Valdimar upp.
„Skólinn var tvísetinn. Árdegisdeildir
frá kl. 8–14 og síðdegisdeildir frá
14–19 alla virka daga. Sumar bekkjardeildir voru mjög stórar og þrengsli
einkenndu skólahaldið. Aðsókn að
skólanum var mikil þannig að aðeins
þriðjungur þeirra sem reyndu inntökupróf komust í 1. bekk. Til að
mæta brýnustu þörf höfðu verið gerð-

Valdimar Hergeirsson hafði mikil áhrif á þróun
kennslu í viðskiptagreinum í Verzlunarskólanum.

ar nokkrar breytingar og lagfæringar á
gamla skólahúsinu og fengust þannig
tvær viðbótarkennslustofur fyrir lærdómsdeildina í húsnæði sem áður tilheyrði íbúð skólastjórans, en hann bjó
ekki lengur í húsinu. Á þessum tíma
var ekki gert ráð fyrir sérstakri vinnuaðstöðu fyrir kennara, en skólastjórinn
hafði litla skrifstofu við hliðina á
kennarastofunni og þangað gátu kennarar leitað. Þrátt fyrir þrengslin var
stemmningin góð. Skólaandinn var
vinsamlegur og líflegur.“ 0

Málfundir vel sóttir
Á sjötta og sjöunda áratugnum var
kosið í stjórn MFVÍ í listakosningum
sem fóru þannig fram að tveir eða
fleiri flokkar buðu sig fram til stjórnar
og var svo kosið á milli þeirri á aðalfundi félagsins í lok janúar ár hvert.
Mest bar á formönnum flokkanna í
kosningaslagnum enda æðsta embætti
félagsins í húfi.
Árið 1961 var Steinn Lárusson formaður MFVÍ og hafði þar með yfirumsjón með félagslífi nemenda. „Stóð
hann sig með prýði og sparaði hvorki
tíma né fyrirhöfn til að gera sem
best,“ segir í Verzlunarskólablaðinu. Árið 1961 voru haldnir sjö málfundir
auk tveggja kennslufunda í mælskulist. Verzlunarskólablaðið segir svo frá:
„Málfundirnir voru vel sóttir. Á einn
þeirra var fengið skáldið Jóhann
Hjálmarsson til að lesa úr verkum sínum og var þeirri nýjung vel tekið.
Stjórn MFVÍ fékk lánað magnarakerfi
frá Útvarpinu til að auðvelda heyrnardaufum að heyra hina miklu mælskusnillinga tala. Mælskasti maður skólans 1961–1962 var kjörinn Jón Sigurðsson í 4. bekk.“ Árið eftir var starfsemin með líku sniði. Sjö málfundir
voru haldnir, eitt ræðunámskeið og

1960

Jón Sigurðsson, nemandi í 4. bekk, var kosinn mælskasti maður skólans veturinn 1961–1962.

mælskukeppni þar sem mælskasti
maður skólans var valinn. Mikið fjör
var á fundum þetta skólaár og voru
umræðuefnin af margvíslegum toga,
allt frá umræðu um spillingu æskulýðsins til andatrúar.
MFVÍ hafði einnig yfirumsjón með
útgáfu Viljans og voru gefin út 3–4
tölublöð á ári. Árið 1961 var Helga M.
Björnsdóttir ritstjóri Viljans og var

hún fyrst kvenna til að gegna stöðu
ritstjóra í meira en 30 ár. Helga fékk
framkvæmdastjóra til liðs við sig og
hélst það fyrirkomulag næstu árin.
Framkvæmdastjóri Viljans árið 1961
var Markús Sveinsson og tókst þeim
Helgu að hleypa nýju lífi í útgáfustarfsemina. Þau settu nýtt met í blaðsíðufjölda Viljans sem samanlagt var 156
síður þetta ár. 0
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Nýja skólahúsið við Þingholtsstræti.

Byggingarsaga Nýja skólans

Löng bið á enda
S

egja má að byggingarsaga Nýja
skólans hefjist um miðjan sjötta
áratuginn en þá barst skólanum
meðal annars dýrmæt gjöf frá Verzlunarmannafélagi Reykjavíkur. Félagið
hafði verið stofnað 1891 og fyrstu sex
áratugina verið sameiginlegt félag fyrir
atvinnurekendur og launþega í verslunarstétt. Skilnaður var gerður milli
þessara hópa árið 1955. Atvinnurekendurnir kváðust hafa átt þátt í að
byggja upp sjóði félagsins og kröfðust
hlutdeildar í þeim.
Skólinn eignast Vonarstræti 4
Um þetta atriði var deilt en á fundi í VR
28. febrúar 1955 var borin fram eftirfarandi tillaga til lausnar deilunni:
„Fundurinn samþykkir að afhenda
Verzlunarskóla Íslands fasteign félagsins
við Tjarnargötu og kr. 400.000 í
skuldabréfi til 10 ára tryggðu með veði
í húseign félagsins í Vonarstræti 4, næst
á eftir áhvílandi veðskuldum og heimilast stjórn félagsins að skrifa undir afsal
og önnur skjöl í því sambandi.“ Tillaga
þessi var samþykkt „með meginþorra
atkvæða“. Húseignin og skuldabréfið
voru síðan afhent Verzlunarskólanum
við hátíðlega athöfn að Vonarstræti 4
hinn 29. apríl sama ár. Til skýringar
skal þess getið að hér var um að ræða
eignarlóðirnar Tjarnargötu 6 og 8 og
húseignina Tjarnargötu 8. Húsið á lóðinni Tjarnargata 6 hafði verið rifið um
1930 og húsið Tjarnargata 8 var rifið
árið 1965. Nú eru bílastæði á báðum
þessum lóðum.

Næstu ár var unnið að fjármögnun
nýbyggingar fyrir skólann, meðal annars að því að koma gjöf VR í verð. Lóðirnar og húseignin við Tjarnargötu voru
seldar fyrir 1.050.000 krónur á árinu
1959. Ári fyrr hafði fengist fjárfestingarleyfi fyrir 300.000 króna fjárfestingu og
var þá ákveðið að selja fyrrnefnda eign
við Tjarnargötu.
Áform um sex hæða hús
Lóðin að Þingholtsstræti 36 var keypt á
árunum 1953–1957, heimild fékkst
fyrir sex hæða byggingu á horninu
milli Grundarstígs, Hellusunds og
Þingholtsstrætis á árunum 1959–1960
og Þór Sandholt, skólastjóri Iðnskólans
í Reykjavík, fenginn til að teikna þá
byggingu. Því verki var lokið vorið
1960. Ákveðið var að byggja þarna
fyrst um sinn tveggja hæða hús og var
leitað fyrirmynda erlendis, til dæmis í
Bandaríkjunum, en einnig var stuðst
við reynslu af Iðnskólabyggingunni í
Reykjavík. Þessar tvær hæðir voru
steyptar upp og þak reist sumarið
1960. Húsið fokhelt kostaði 2,3 milljónir króna og átti skólinn það skuldlaust á því stigi.
Skólanefnd leitaði eftir fjárstyrk til
Kaupmannasamtaka Íslands vorið
1961. Jón Gíslason skólastjóri kom á
stjórnarfund í samtökunum og gerði
grein fyrir framkvæmdum og þörf á
auknu fjármagni. Sigurliði Kristjánsson
kvaddi sér hljóðs að lokinni ræðu
skólastjóra, hvatti menn til að styrkja
bygginguna, dró upp veskið og tók úr

því 10.000 krónur sem hann fékk
skólastjóra. Þetta var öðrum stjórnarmönnum hvatning og létu að minnsta
kosti tveir þeirra allháa upphæð af
hendi rakna á fundinum. Kaupmannasamtökin sendu aðildarfélögunum tilmæli Verzlunarskólans. Sigurður
Magnússon formaður vék að undirtektum á aðalfundi 1962 og taldi þær hafa
verið of litlar. Aðalfundur þessi var
haldinn á útmánuðum 1962.
Fjárskortur olli því að skólahúsið var
ekki tekið í notkun fyrr en á árunum
1962 og 1963, efri hæðin 1962 og hin
neðri ári síðar. Fram kemur í viðtali við
formann skólanefndar 1961 að sjóðir
skólans voru tómir en um 2,7 milljónir
voru taldar vanta til að fullgera húsið.
Reykjavíkurborg veitti skólanum byggingarstyrk á þessum árum, 250 þúsund krónur 1960 og 1961, hvort ár, og
varð framhald á slíkum styrkveitingum
frá borginni. Sótt var um byggingarstyrk til ríkisins en óvíst er um undirtektir. Ríkisstyrkur til skólans hækkar
raunar verulega á þessum árum, tvöfaldaðist til dæmis á milli áranna 1963
og 1964. Ekki kemur fram hvort um
var að ræða rekstrarstyrk eða byggingarstyrk, væntanlega þó einkum hið
fyrrnefnda. Nemendum fjölgaði talsvert á þessum árum, einkum eftir að
húsið við Þingholtsstræti var tekið í
notkun og mun sú staðreynd skýra
hvers vegna ríkisstyrkurinn hélt áfram
að aukast eftir að lokið var byggingu
fyrrnefnds húss. Styrkurinn miðaðist
við nemendafjölda.

1955–1963

Óánægja nemenda
Drátturinn olli óánægju, ekki síst
meðal nemenda, sem vonuðust eftir
því að fá aðstöðu fyrir félagsstarfsemi í
hinu nýja húsi. Friðrik G. Friðriksson,
ritstjóri Verzlunarskólablaðsins, gagnrýnir þennan drátt harðlega í blaði
sínu. Þar víkur hann að fjársöfnun til
skólabyggingarinnar sem hann hafði
tekið þátt í. Fram kemur að Friðrik
hafði safnað loforðum um framlög í
ónafngreindu félagi. Þar rituðu menn
nafn sitt á lista ásamt þeirri upphæð
sem þeir ætluðu að gefa til byggingarinnar og tilgreindu jafnframt hvaða
dag innheimta mætti framlagið. Listinn var afhentur Verslunarráði Íslands
en á aðalfundi þess ári síðar hafði
enginn verið krafinn um greiðslu.
Friðrik tekur þó fram að félagsmenn í
fyrrnefndu félagi hefðu lofað að greiða
til byggingarinnar upphæð sem jafngilti 80% af öllum styrk Reykjavíkurbæjar til skólans 1960.
Skriður komst á framkvæmdir
1962. Nemendur lögðu áherslu á að
fyrst yrði neðri hæðin fullgerð en þar
áttu þeir að fá aðstöðu og gaf Verzlunarskólablaðið nokkra upphæð til
byggingarinnar árið 1962 til að leggja
áherslu á þetta. Ekki var þessi kostur
þó valinn, svo sem fram hefur komið, og væntu nemendur frekari tafar
en Landsbankinn veitti þá framkvæmdalán sem nægði til að fullgera
hið nýja skólahús. Það var raunar aðeins tvær hæðir af sex sem fyrirhugaðar voru. 0
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Efri hæð Nýja skólans
tekin í notkun
H

austið 1962 var efri hæðin í
nýja skólahúsinu við Laufásveg
tekin í notkun. Þá stóðu enn
yfir framkvæmdir á neðri hæðinni. Í
skýrslu skólans segir: „Mátti ekki
tæpara standa að þessi mikilvæga
viðbót við húsnæði skólans yrði tilbúin í tæka tíð áður en kennsla hæfist. Er þetta fyrsta skólahúsið sem
byggt er sérstaklega fyrir Verzlunarskóla Íslands. Markar það því tímamót í sögu hans og bætir úr brýnni
þörf.“
Á efri hæð nýja skólahúsnæðisins,
sem fljótlega fékk á sig nafnið „Nýi
skólinn“, voru fjórar rúmgóðar
kennslustofur, tvö salerni, eitt fataherbergi og kennarastofa. „Eru [kennslustofurnar] hinar fullkomnustu að öllu
leyti, bjartar og rúmgóðar,“ segir í lýsingu Arndísar Björnsdóttur nemanda í
4. bekk. „Einnig er mikill munur á því
hversu hlýrra og vistlegra er í nýja
skólahúsinu,“ bætir hún við. Arndís
var ritstjóri Verzlunarskólablaðsins veturinn 1962–1963 og skrifaði grein í
blaðið þar sem hún rakti byggingarsögu nýja skólahúsnæðisins. Þar kemur meðal annars fram að Verzlunarskólablaðið hafi gefið fé til byggingarinnar árið á undan og að nemendur
hafi þar með talið sig tryggja að neðri
hæðin, sem meðal annars var ætluð
undir félagsstarfsemi nemenda, yrði
tekin í notkun fyrst. „Urðu því vonbrigðin mikil er í ljós kom að efri
hæðin hafði verið látin ganga fyrir og
sætti það harðri gagnrýni meðal nemenda,“ segir Arndís.

Verslunardeildir
gagnfræðaskóla
Samvinnuskólinn og Verzlunarskólinn
höfðu verið einir um hituna við að
mennta menn til verslunarstarfa á Íslandi frá stofnun skólanna og fram
um 1960. Þá varð sú breyting í
þessu efni að verslunardeildir voru
stofnaðar við gagnfræðaskóla, til
dæmis við Hagaskóla og Vogaskóla í
Reykjavík á árunum 1961–1963.
Forráðamenn Samvinnuskólans og
Verzlunarskólans komust að þeirri
niðurstöðu að þessar deildir gætu
séð um menntun manna til afgreiðslustarfa og því bæri skólunum
að einbeita sér að því að búa nemendur undir háskólanám eða stjórnunarstörf í verslun. Stofnun verslunardeilda gagnfræðaskólanna leysti
því nokkurn vanda fyrir Verzlunarskólann sem sætti nokkru ámæli fyrir að vanrækja fyrrnefnt svið. 0

Gert var ráð fyrir að Nýi skólinn yrði hálfgert stórhýsi, sex hæðir, en aðeins voru tvær hæðir reistar.

Á neðri hæð skólahússins var gert
ráð fyrir stórum sal sem hægt væri að
skipta upp í minni einingar með færanlegum veggjum, svokölluðum draghurðum. Hugmyndin var að hægt væri
að nota rýmið bæði sem kennslustofur
og samkomusal. Mikil tilhlökkun var
meðal nemenda eftir að fá samkomusalinn til afnota undir félagsstarfsemi
sína. En tilhlökkunin var lengi vel
kvíðablandin því að fjárhagur skólans
var þröngur og framkvæmdirnar
höfðu dregist á langinn. Í ársbyrjun
1963 fékk skólinn þó hagstætt framkvæmdalán hjá Landsbanka Íslands og

1961
✔ Lög sett um launajöfnuð karla og kvenna
✔ Háskóli Íslands heldur upp á 50 ára
afmæli sitt

✔ Eldgos í Öskju
✔ John F. Kennedy verður forseti Bandaríkjanna, yngstur allra í því embætti

✔ Rússinn Júrí Gagarín fer fyrstur manna út
í geiminn

✔ Rússar og Austur-Þjóðverjar reisa múr
sem einangrar Vestur-Berlín frá austurhlutanum

1961

þá var hægt að halda framkvæmdum
við skólahúsið áfram. Vorið 1963 voru
nemendur því fullir bjartsýni. Vistlegar

kennslustofur höfðu verið teknar í
notkun og innan tíðar myndi samkomusalurinn bætast við. 0

Gunnar Jónsson
ráðinn húsvörður
Vilhjálmur Þ. Gíslason bjó í skólahúsinu á meðan hann var skólastjóri.
Ekki þótti við hæfi að húsið væri
mannlaust um nætur eftir að hann
flutti úr húsinu. Varð því að ráði að
fá húsvörð til starfa. Ráðningu hlaut
frú Þorbjörg Sigurgeirsdóttir en hún
hafði áður haft umsjón með ræstingu
hússins. Frú Þorbjörg lét af störfum
vegna vanheilsu haustið 1962 og fær
þá umsögn í skólaskýrslu að hún
hafi „lengi verið hinn góði andi hússins, vakin og sofin í sínu starfi og
hvers manns hugljúfi, jafnt skólastjóra, kennara og nemenda“. Þá var
Gunnar Jónsson ráðinn í hennar stað
og var einn í húsinu þar til hann tók
upp sambýli við Ragnhildi Jónsdóttur. Hann lýsir viðfangsefni húsvarðar
svo í viðtali við Verzlunarskólablaðið:

„Fyrst og fremst að sjá um að allt
sé í lagi, utan og innan húss, að
kennslustofurnar séu þannig, að þið
getið komið inn og setst þar og farið
að læra. Þið verðið að hafa ljós og
þið verðið að hafa hita. Nú svo er
ýmislegt annað. Ef eitthvað fer úr
lagi, þá á ég að sjá um að fá það gert
og biðja þá, sem ráða, um leyfi til
þess að láta gera það, og fá einhvern
til að framkvæma það.“
Þau Gunnar og Ragna bjuggu í
hluta af efstu hæð Gamla skólans.
Ragna sá um mötuneyti kennara
skólans eftir að kaffistofan í Nýja
skólanum komst í gagnið á árunum
1964–1965 en fram til þess tíma
höfðu kennarar og skólastjóri orðið
að hafa með sér kaffi og meðlæti að
heiman. 0

1962
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Risastökk tekið með
byggingu Nýja skólans
Þorsteinn Magnússon kennari

Þ

orsteinn Magnússon viðskiptafræðingur var í fullu starfi sem
kennari við Verzlunarskólann um
15 ára skeið, frá 1963–1978. Þetta voru
merkileg ár í sögu skólans og tók Þorsteinn virkan þátt í þeim miklu breytingum sem urðu á starfsemi hans. Þorsteinn hafði einnig sterkar taugar til
skólans þegar hann hóf störf sem kennari því að hann var nemandi í skólanum um árabil. Hann segir svo frá:
„Ég innritaðist í undirbúningsdeild

Verzló eftir fullnaðarpróf og fermingu
og lauk stúdentsprófi frá skólanum
1955. Ég sat því í skólanum samfellt í 7
ár og átti þar öll mín viðkvæmustu
mótunarár. Á margan hátt voru þetta
mín bestu ár í mjög góðum félagahópi
sem hefur haldið afar vel saman síðan.
Ég á því skólanum mikið að þakka fyrir
uppeldi mitt og þroska, og hefi því ætíð
þótt vænt um hann og virt hann mikils.
Þeir kennarar sem ég eftir á að hyggja
virði mest voru Ingi Þ. Gíslason, Sig-

Hvernig á Verzlunarskólastúlkan að klæða sig?
Vel klædd Verzlunarskólastúlka þurfti að huga að mörgu árið 1960. Ritstjórn
Viljans setti því saman lítinn lista til að leiðbeina þeim ungu stúlkum sem
höfðu ekki enn áttað sig á lögmálum tískunnar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pils og blússur eru meira í tísku en kjólar.
Ef þú samt sem áður vilt vera í kjól er mikilvægt að hann sé stuttur.
Pilsin mega gjarnan vera felld.
Einlitt er í tísku en einnig stórmunstruð efni og þverröndótt.
Peysurnar mega ekki vera of stórar. V-hálsmál er mjög flott.
Kvarthæla skór.
Munið svo að rétta vel úr ykkur.

1963

urður Ingimundarson og dr. Jón Gíslason, en margir fleiri öndvegiskennarar
störfuðu við skólann um þær mundir,
sérstaklega í lærdómsdeild. Ég átti eftir
að njóta þeirrar ánægju að starfa með
þeim báðum Sigurði og dr. Jóni.“
Vígslusýning vakti athygli
Minningarnar frá fyrstu árum hans í
kennslu eru Þorsteini ekki síður hugleiknar: „Svo vildi til, að ég fór að starfa
sem stundakennari við skólann á síðustu námsárum mínum í viðskiptadeild
Háskóla Íslands, og var ráðinn sem fastur kennari 1963, aðallega til að kenna
bókfærslu, því nafni minn Bjarnason
var þá að draga saman seglin. Seinna
annaðist ég líka ýmsar aðrar hagnýtar
kennslugreinar, s.s. vélreikning, sölufræði og skrifstofustörf. Um það leyti
léku nýir vindar um skólann. Skólanefndin og Verslunarráðið höfðu með
miklum krafti gengist fyrir því að byggt
yrði við skólann nútímalegt kennsluhúsnæði við Þingholtsstrætið. Það gaf
skólanum góð færi til vaxtar og þróunar, svo að segja má eftir á að risastökk
hafi þarna verið tekið, sem þó tók
nokkur ár að þróast. Fyrir margra hluta
sakir tel ég þetta vera stærsta og
merkasta tímabilið í sögu skólans.
Líta má á það sem upphaf þeirrar
þróunar sem í vændum var, að sett var
upp myndarleg sýning í skólanum sem
eins konar vígsla á nýju byggingunni,
þar sem nýjustu straumar í tækni og
þróun skrifstofuhalds voru kynntar,
mest af því í fyrsta sinn hérlendis. Sýningin vakti mikla athygli í viðskiptalífinu og hlaut skólinn mikið lof fyrir
framtakið. Þetta var sennilega í fyrsta
sinn sem svo mörg fyrirtæki atvinnulífsins tengdust skólanum svo beint og
áþreifanlega. Eftir að sett var upp
kennslustofa í skólanum með reiknivélum og kennslan fastmótuð, fengu aðrir
skólar aðgang að þeirri kennslu, t.d.
viðskiptadeild HÍ og Bankamannaskólinn. Þetta þótti nokkur hróður fyrir
skólann okkar.
Kraftur og bjartsýni
Það var eindregin ósk skólanefndarinnar að nota tækifærið til að bæta inn í
kennsluskrána nýjum greinum og að
auka á vægi verslunargreinanna. Frumkvöðlar í því efni voru Gísli V. Einarsson og Valdimar Hergeirsson. En þar
sem kennsluskrárnar voru nokkuð fastmótaðar að gamalli hefð, var ekki unnt
að gera róttækar breytingar alveg strax.
Fyrsta skrefið var að koma upp tveggja
vikna haustnámskeiði í 4. bekk áður en
hefðbundið skólastarf hófst. Þar voru
ýmsar nýjungar kynntar s.s. vélreikn-

Þorsteinn Magnússon viðskiptafræðingur kenndi við
skólann í 15 ár.

ingur, skjalavarsla, sölufræði, rekstrarhagfræði og skrifstofustörf, sem ég
kenndi að hluta til. Vegna þessarar
stækkunar skólans þurfti að ráða hóp
nýrra kennara til starfa í hinum ýmsu
greinum og var ég einn þeirra.“
Tímabilið 1962–1972 var tímabil
mikilla breytinga í Verzlunarskólanum.
Skólinn stækkaði ört, aðstaðan batnaði
og hafin var kennsla í nýjum námsgreinum. „Sá kraftur og bjartsýni sem
sveif yfir vötnunum á þessum árum
innan skólans fór ekki framhjá nemendum hans sem hrifust með á mjög
hvetjandi hátt,“ segir Þorsteinn. „Sama
má segja um fyrirtæki viðskiptalífsins,
þau studdu við þetta starf heilshugar
með beinum og óbeinum hætti. Skólastjórnin gaf okkur líka mjög lausan
tauminn við þetta mótunarstarf. Það
mætti segja að það hafi tekið sumar
greinar upp undir tíu ár að fullmótast.
Það var afar skemmtilegt að taka þátt í
þessu nýja framtaki í skólanum með
góðum félögum og fylgjast með nýjum
kennsluaðferðum og hugmyndum. Ég
lít á þennan tíma sem bestu árin á
starfsævi minni, í hálfan annan áratug,
enda eignaðist ég marga góða vini og
kunningja úr hópi nemenda og kennara.“ 0

1962
✔ Sæsíminn milli Íslands, Færeyja og
Skotlands tekinn í notkun

✔ Hótel Saga tekur til starfa
✔ Akureyrarkaupstaður heldur upp á 100
ára afmæli

✔ Bítlarnir gefa út hljómplötu. Decca-hljómplötufyrirtækið hafnaði útgáfusamningi

✔ Dagblaðið Sunday Times í Lundúnum gefur
út litprentað fylgirit

✔ Rússar setja upp eldflaugar á Kúbu.
Heimurinn á barmi stríðs þar til Rússar
taka eldflaugarnar niður
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Munið þið eftir því
þegar dr. Jón sprakk?
Bekkjarsystur sem hittast enn mánaðarlega

S

telpurnar tólf sem útskrifuðust
með stúdentspróf úr Verzlunarskólanum vorið 1963 hafa verið
góðar vinkonur í 44 ár, eða allt frá
því að þær settust í 5. bekk skólans
haustið 1961. Sumar þeirra hafa
jafnvel þekkst enn lengur eða frá því
að þær fóru saman í inntökupróf
skólans vorið 1957. Enn þann dag í
dag hittast þær mánaðarlega í saumaklúbbi og eru þá gjarnan sagðar
skemmtilegar sögur frá skólaárunum.
Þær brugðu ekki út af venjunni í
marsmánuði árið 2005. Eftir að hafa
gætt sér á sjávarréttasúpu og perutertu settust þær niður og rifjuðu
upp liðna tíð. Eins og oft vill verða í
saumaklúbbum talaði hver upp í
aðra og var mikið hlegið þegar gömul prakkarastrik voru rifjuð upp.
„Sáum tennurnar í honum“
„Munið þið eftir því þegar dr. Jón
sprakk?“
„Já, við vorum í frönskutíma og
einn strákurinn, Ólafur Jens, átti að
segja ég, um mig, frá mér, til mín, og
hann byrjaði: „je ... mee ... mee ...
mee.““
„Já, og svo blakaði hann með höndunum um leið.“
„Það var gjörsamlega bíó, við grétum af hlátri.“
„Ég held að þetta sé bara í eina
skiptið sem dr. Jón virkilega hló.“
„Já, hann sprakk alveg og hristist af
hlátri í langan tíma.“
„Þetta var sem sagt í fyrsta, og væntanlega eina skiptið, sem við sáum
tennurnar í honum.“
„Munið þið líka eftir Ólafi Björnssyni, hagfræðikennara?“
„Ó, já, það var hræðilegt. Ég
skammast mín enn þann dag í dag.“
„Hvað?“

„Jú, munið þið ekki? Við vorum
alltaf handvissar um að hann vissi ekki
hvað við hétum eða hverjar við vorum. Svo vorum við nokkrar sem
stunduðum það að fá að fara á klósettið í tímum og komum svo stuttu síðar
og bönkuðum á hurðina og spurðum
eftir sjálfum okkur. Og hann lét alltaf
eins og hann þekkti okkur ekki og
sagði bara: „Nei, því miður, hún er
ekki við.“ Svo þegar við komum í 6.
bekk og hann kenndi okkur aftur, þá
gekk hann einfaldlega inn í kennslustofuna og nefndi okkur öll með nafni
um leið og hann benti á okkur. Hvað
ég skammaðist mín.“
Kunni kennslubókina utan að
Þetta kvöld voru rifjaðar upp fleiri
skemmtilegar sögur af litríkum kennurum. Talið barst líka að uppáhaldskennurunum og voru Ingvar Hallgrímsson náttúrufræðikennari, Logi
Einarsson, sem kenndi verslunarrétt,
og Ninna Breiðfjörð leikfimikennari
meðal þeirra sem voru nefnd á nafn.
Gísli Ásmundsson var líka í miklu
uppáhaldi.
„Hann kunni kennslubókina alveg
utan að,“ segir ein og önnur bætir við:
„Hann gekk bara fram og til baka með
hendur fyrir aftan bak og þuldi upp.
Nema hvað að svo hafði kennslubókinni verði breytt örlítið en hann vildi
alls ekki taka breytingarnar með í
reikninginn og leiðrétti okkur alltaf ef
við lásum orðrétt upp úr nýju bókinni. En við lærðum rosalega vel hjá
honum.“
Þegar stelpurnar eru spurðar að því
hvort þær hafi farið í Verzló vegna þess
að þær hafi haft áhuga á að starfa við
skrifstofu- eða verslunarstörf neita þær
allar í kór og gefa í skyn að þetta sé nú
alveg fráleit hugmynd. Þær eru flestar

Saumaklúbbur bekkjarsystranna úr Verzlunarskólanum. F.v. Hildur Guðmundsdóttir, Sigrún
Sigurgestsdóttir, Kirsten Friðriksdóttir, Kristín Briem, Helga Björg Yngvadóttir, Ragnheiður Óskarsdóttir,
Margrét Ármannsdóttir og Erla Nielsen. Á myndina vantar Auði Guðjónsdóttur.

sammála um að þeim hafi einfaldlega
þótt Verzlunarskólinn góður kostur og
ekki spillti fyrir að strax eftir 4. bekk
var maður kominn með góða menntun
sem veitti ýmsa möguleika. Eftir því

sem leið á skóladvölina breyttist viðhorfið þó og þær eru allar sammála um
að aldrei hafi neitt annað komið til
greina hjá þeim en að fara í lærdómsdeild og ljúka stúdentsprófinu. 0

Nýliðun í
kennarahópnum
Á árunum 1963 til 1967 hófu störf
við Verzlunarskólann ýmsir kennarar sem áttu eftir að vera burðarásar í
kennslunni næstu áratugi. Í þessum
hópi voru meðal annars tveir fyrrum
nemendur sem starfa enn við skólann og hafa því lifað og hrærst innan veggja hans í nærri hálfa öld.
Kirsten Friðriksdóttir útskrifaðist
vorið 1963 og hóf störf á skrifstofu
skólans strax um sumarið, jafnframt
því sem hún hóf nám í dönsku og
mannkynssögu í Háskóla Íslands.
Árið 1967 var Kirsten ráðin dönskukennari við skólann og hefur verið
það síðan, auk þess sem hún var
kennslustjóri öldungadeildar á árunum 1986–1997 og deildarstjóri alþjóðadeildar frá og með árinu 1997.
Kirsten hefur því verið í skólanum
frá árinu 1957 eða í tæp fimmtíu ár.
Þar af hefur hún verið kennari í 38
ár.
Baldur Sveinsson hóf nám í 1.
bekk A haustið 1956 og tók stúdentspróf árið 1962. Baldur lauk
prófi í stærðfræði, efnafræði og eðlisfræði við Háskóla Íslands og einnig
kennslu- og uppeldisfræði. Árið

Nemendur 6. bekkjar á Nemendamótsdaginn 1963.

1963

1964 var hann ráðinn sem stærðfræðikennari við skólann og gegndi
því starfi næstu áratugina, ásamt því
að kenna eðlis- og efnafræði. Síðar,
þegar tölvuvæðing skólans hófst og
kennsla í tölvufræði, var Baldur í
fararbroddi þeirrar þróunnar. Hann
hefur því kennt við Verzlunarskólann í 41 ár og ef námsárunum er
bætt við hefur hann verið við skólann í 47 ár.
Haustið 1965 var Friðrik Sigfússon
ráðinn til að kenna ensku í Verzlunarskólanum. Hann hefur verið kennari við skólann alla tíð síðan ef undan er skilinn veturinn 1966–1967
þegar hann tók sér árs leyfi frá
kennslu til að halda áfram háskólanámi sínu. Árið 1966 var annar ungur maður, þekktur handknattleikskappi, ráðinn til kennslu. Þetta var
Viðar Símonarson íþróttakennari.
Hann hefur nú kennt nemendum
skólans leikfimi í 39 ár. Síðast en
ekki síst hóf Úlfar Kristmundsson
störf við skólann haustið 1963 og
kenndi þá bæði stærðfræði og landafræði. Úlfar lét af störfum árið 2001
eftir 38 ára kennsluferil. 0
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Hvernig koma kennarar
nemendum fyrir sjónir?
orið 1963 skrifuðu nemendur í
1. bekk A líflega grein í Viljann
um venjulegan skóladag. Af
henni má meðal annars sjá hvernig
hinir ólíku kennarar komu nemendum fyrir sjónir. Fjallað var meðal
annars um þau Þórhall Hermannsson
bókfærslukennara, Magnús Guðmundsson íslenskukennara, Helgu
Rocksén skriftarkennara og Sigurð
„lærer“ Guðjónsson landafræðikennara.

V

yfir hópinn: „Lokið þið bókunum!“
Skjálfandi fingur teygja sig að bókinni
og loka henni. Síðasta hálmstráið er
fallið. Hann þrífur blýantinn upp úr
brjóstvasanum, miðar honum. Allir
standa á öndinni. ... „Pétur.“ Pétur
kippist við, eins og hann hafi verið
stunginn með nál, köldum svita slær
út um hann allan. „Jæja, Pétur,“ segir
Magnús og það hlakkar í honum:
„Hvenær skrifar þú seiði með einföldu i?“

„Þórhallur bókfærslukennari kemur
tiplandi inn með bækur undir annarri
hendinni, hin kippist til í takt við
gönguna. Höfuðið hallar örlítið áfram.
Hann sest, ekur sér í öxlum og leggur
spenntar greipar fram á kennaraborðið. Þrífur síðan kladdann, gýtur augunum snöggt yfir bekkinn og velur sér
fyrsta fórnarlambið. ... Það þarf ekki
einu sinni að segja strákunum að
þegja.

Frú Helga skriftarkennari kemur
inn. „Jæja, börn, takið upp bækurnar,
byrjið á að dagsetja í efstu línu, gerið
þetta nú fallega, gleymið ekki punktum og kommum.“ „Svona þú þarna,“
segir hún og ýtir við búk þeim sem
ber nafnið Eyjólfur. „Reyndu að sitja
rétt í sætinu og heyrðu, góði minn,
hvar er bókin þín?“ ... Þegar þessi tími
er liðinn aukast hin alræmdu ólæti að
miklum mun. Allir búa sig sem best
undir síðustu kennslustund.

Magnús íslenskukennari. Hinir
ólesnu líta óttaslegnum augum til
dyranna. Nei, hann er ekki kominn
enn. Loksins heyrist smellur og
Magnús Guðmundsson strunsar inn.
„Jæja,“ segir hann og skellir töskunni
á borðið, lítur blóðþyrstum augum

Í kennarahópnum voru margir litríkir persónuleikar. Hér fer Þorsteinn Bjarnason, sem ætíð gekk undir
nafninu Bókarinn, yfir verkefni Erlu Einarsdóttur í bókfærslutíma.

Sigurður landafræðikennari. Í dyrunum birtist sá, sem hefur heiðurinn
af að kenna þessum ósiðaða skríl, okkar kæri Sigurður lærer, með Íslandskortið í hendinni. Hann réttir Matta
kortið og segir: „Dragið frá og lokið

gluggunum. Hengið upp kortið og
þurrkið af töflunni.“ Þegar þessu er
lokið kemur hinn venjulegi inngangur.
... Tíminn líður rólega uns hringt er
út. Óheflaður krakkaskríll og uppgefnir kennarar flýta sér heim í mat.“ 0

Tvistkjólar og
mjaðmadillandi dans
Á

Fegurðardrottning
Verzló
Kristín Briem heitir hin nýkjörna fegurðardrottning Verzlunarskólans. Foreldrar hennar eru Páll Briem, bankafulltrúi, og Jónína Briem, kona hans.
Kristín er uppalin í Reykjavík og
stundar nú nám í 6. bekk skólans.
Óhætt er að fullyrða að hún sé
glæsilegur fulltrúi skólans, hvar sem
er. Áhugamál hennar eru margvísleg
auk námsins, helst hannyrðir. – Ekki
ætla ég að rekja æviferil hennar
nánar, en að lokum óskar blaðið
henni alls góðs í framtíðinni.
Verzlunarskólablaðið, 1963

rið 1962 var tvistið í algleymingi. Nýjum straumum í tónlist
og dansi fylgdi ný tíska. Eins
og stundum fyrr birti Viljinn leiðbeiningar til þeirra sem vildu vera
með á nótunum:
„Öll pils eiga að vera víð að neðan,
hvort sem þau eru víð frá mitti, frá
miðjum lærum eða bara einhvers
konar pífa neðst. Tískan hefur sjaldan
verið jafn frjálsleg og því veldur hinn
mjaðmadillandi dans tvist. Engar
blússur eru aðskornar, aðeins beinar
niður á mjaðmir og eiga hvergi að
koma við. Ég held að þær ættu að
hrósa happi sem eru ekki alveg með
málið upp á sentímetra því að nú þarf
enginn vöxtur að sjást. ... Blússan á
nefnilega að vera í gagnstæðum lit við
pilsið. Þið getið allar fengið ykkur
kjóla á stundinni með því að sauma
upp úr tveimur til þremur kjólum sem
þið hafið fyrir löngu kastað frá ykkur.
Þegar þið hafið lært tvistið hjá Svavari
Gests, farið þá strax og hefjist handa
við að sauma kjólana sjálfar. Þið skuluð svo allar blakta í nýjum tvistkjólum
á lokadansæfingunni í vor.“
Piltarnir þurftu líka að taka fataskápinn til endurskoðunar: „Buxurnar
eiga að vera eilítið víðari en þær hafa
verið undanfarið, vegna hins mikla
hristings. ... Jakkinn á að vera að
minnsta kosti 10 cm styttri en nú

1962

„Öll pils eiga að vera víð að neðan, hvort sem þau eru víð frá mitti eða frá miðjum lærum. Tískan hefur
sjaldan verið jafn frjálsleg og því veldur hinn mjaðmadillandi dans tvist.“ Kirsten Friðriksdóttir og
Ragnhildur Alfreðsdóttir á leið á skólaslit Verzlunarskólans í Austurbæjarbíói.

tíðkast. Engar klaufir eiga að vera,
hvorki ein beint aftan á né tvær í sitthvorri hlið. Barmarnir eiga ekki lengur
að vera bogadregnir neðst, heldur alveg þráðbeinir, og svo síðast en ekki
síst eru löfin alveg horfin úr sögunni,
aðeins V-hálsmál.“ Tískuþætti Viljans

lauk að þessu sinni á heilræði til piltanna: „Næst þegar þið ætlið að bjóða
stúlku upp í dans, potið þá ekki með
sleikiputta í bakið á henni, svo að hún
sé með bláan marblett í marga daga á
eftir, heldur segið aðeins: Ungfrú,
mætti ég biðja yður um dans?“ 0

1963
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Kartöfluhlaup á
síðustu árshátíðinni
F

yrsta árshátíð Verzlunarskólanema var haldin snemma á
fjórða áratugnum en sú síðasta
sem getið er um í gögnum skólans
fór fram árið 1963. Þrátt fyrir að um
300 manns hafi mætt á árshátíðina
og skemmt sér vel létu Verzlunarskólanemar sér Nemendamótið og
hefðbundna dansleiki nægja eftir
þetta. Frásögn af síðustu árshátíðinni
birtist í Viljanum í janúar 1963. Þar
segir meðal annars:
„Miðvikudaginn 16. janúar var
árshátíð VÍ haldin í Sjálfstæðishúsinu. Það er raunar ekki alveg réttnefni að kalla skemmtun þessa árshátíð, þar eð hin eiginlega árshátíð
okkar er Nemendamótið sem haldið
er í febrúar ár hvert. En þrátt fyrir
það að svo skammt er til Nemendamótsins var skemmtun þessi mjög
vel undirbúin og fengnir ýmsir
skemmtikraftar til tilbreytni og
skemmtunar.“
Hápunktur árshátíðarinnar var
þegar Savannatríóið steig á svið en
einn liðsmanna sveitarinnar, Troels
Bendtsen, hafði lokið verslunarprófi
frá skólanum árið á undan. „Þeir félagar sungu og léku allmörg lög við
mikla hrifningu áheyrenda,“ segir í
Viljanum. Þegar fagnaðarlátunum
linnti steig Daði Jónsson, formaður
Skemmtinefndar, í pontu og stjórnaði samkvæmisleik sem var þannig
háttað að fulltrúar nokkurra nefnda

Körfuboltalið skólans fór á hverju hausti í
keppnisferð til Laugarvatns.

Íþróttamót og
íþróttaferðir

Verzlunarskólanemendur hafa löngum kunnað að gera sér glaðan dag. Frá skemmtun árið 1963.

háðu kapphlaup með potthlemm á
höfði, krónupening í öðru auganu og
kartöflu á milli hnjánna. Fulltrúi
Viljans sigraði í þessari keppni og
hlaut kartöfluna að launum.
Að lokum lék hljómsveit Andrésar
Ingólfssonar fyrir dansi og fór hátíðin vel fram undir eftirliti Gísla Guðmundssonar landafræðikennara. 0

Vélritunarkunnáttan
kemur að góðu gagni
Ólafur Ragnarsson útgefandi
Ólafur Ragnarsson útskrifaðist með
verslunarpróf úr Verzlunarskólanum
vorið 1963. Eftir útskrift fór hann í
starfsnám hjá erlendum sjónvarpsstöðvum og var síðan einn af dagskrárgerðarmönnum Ríkissjónvarpsins
sem hóf útsendingar árið 1966. Síðar
stofnaði Ólafur eigið bókaforlag og
hefur verið atkvæðamikill útgefandi
um árabil. Sex árum eftir að hann
lauk prófi frá VÍ sagði hann þetta um
námið í skólanum: „Það liggur í augum uppi að þær námsgreinar Verzlunarskólans sem eingöngu eru ætlaðar
verslunarmönnum, svo sem bókfærsla
og hagfræði, nýtast mér ekki í starfi
mínu hjá Sjónvarpinu ... Aftur á móti
hefur sú almenna og alhliða menntun
sem Verzlunarskólinn veitir komið sér
vel fyrir mig ekki síður en aðra nemendur skólans því að hún nýtist fólki í
flestum starfsgreinum. ... Vélritunarkunnáttan hefur einnig komið að

Í byrjun sjöunda áratugarins tóku
nemendur Verzlunarskólans þátt í
fjölmörgum skólamótum í íþróttum
og kepptu þar við aðra skóla, m.a. í
handbolta, körfubolta og sundi. Árið
1963 sigraði karlalið skólans í sundkeppni skólanna með töluverðum yfirburðum og kvennaliðið varð einnig
framarlega. Fyrir utan skólamótin
kepptu lið Verzlunarskólans stundum
við lið úr MR, Samvinnuskólanum og
Bændaskólanum á Hvanneyri. Þá var
haldin bekkjarkeppni í ýmsum íþróttum en hápunkturinn í íþróttalífi skólans var án efa keppnisför sem körfuknattleikslið skólans fór á hverju
hausti til Laugarvatns og fylgdi liðinu
jafnan fjöldi nemenda. 0

Ólafur Ragnarsson í 4. bekk 1963.

góðu gagni í starfinu en það er eins
með mig og aðra að ég er farinn að
horfa heldur meira á leturborð vélarinnar á meðan ég vélrita en leyfilegt
var í vélritunartímunum forðum.“ 0

1962

Skólastjóri á ferð og flugi
Dr. Jón Gíslason skólastjóri hafði
mikinn áhuga á þróun skólamála og
leitaðist við að fylgjast með nýjungum á því sviði. Verzlunarskólinn átti
að verða nútímalegur og framsækinn
skóli. Sumarið 1961 ferðaðist Jón til
fjögurra landa, austan hafs og vestan,
til að skerpa sýn sína á framtíð skólans. Í byrjun júní sótti dr. Jón ráðstefnu verslunarskólakennara á
Norðurlöndum sem haldin var í
Stokkhólmi. Á ráðstefnunni var
meðal annars fjallað um æskulýðssálfræði, kennslubækur sem uppeldisleg hjálpartæki, kennslutæki og
kennsluhætti. Samhliða ráðstefnunni
var haldin sýning á kennslutækjum
og nýjustu og fullkomnustu gerðum
skrifstofuvéla.
Eftir að hafa setið ráðstefnuna í
Stokkhólmi hélt dr. Jón til Óslóar
þar sem hann kynnti sér norskar
kennslubækur og kennsluhætti. Þaðan fór hann svo til Kaupmannahafnar og leitaði þar upplýsinga um
skólamál og nýja skólalöggjöf Dana.
Eftir heimsóknina til Danmerkur
sagði dr. Jón: „Virðast Danir hafa
gert sér þess ljósa grein að hinar
stórstígu tækniframfarir síðustu áratuga hljóta að leiða til breytinga á
fræðsluefni og fræðslustarfi. Í hinum
almennu skólum er nú ekki lagt
minna kapp á að gera menn að sem
bestum og hæfustum þjóðfélagsþegnum en að koma inn í börn einhverjum ófrjóum þekkingaratriðum.“

Viku eftir að Jón kom heim úr
ferðalagi sínu um Norðurlönd hélt
hann vestur um haf. Í nokkrar vikur
ferðaðist hann um Bandaríkin þver
og endilöng og heimsótti bæði verslunarskóla og háskóla á ferðum sínum. Meðal viðkomustaða Jóns í ferðinni voru Washington, Chicago,
Minneapolis, Seattle, San Francisco,
Colorado og New York. Dr. Jón kom
heim til Íslands uppfullur af hugmyndum og nýrri reynslu. „Þegar
mér verður hugsað til þessarar ferðar, koma mér fyrst í hug minningarnar um allt það ágæta fólk sem tók
mér opnum örmum og sparaði
hvorki tíma né fyrirhöfn til þess að
gera mér ferðina í senn ánægjulega
og lærdómsríka,“ sagði hann í viðtali
við Verzlunarskólablaðið eftir heimkomuna og bætti við: „Auðvitað er
ekki við því að búast að við getum
tekið upp hugsunarlítið og umsvifalaust margt af því sem á við í hinu
tröllaukna þjóðfélagi, Bandaríkjunum, en samt stuðla slíkar ferðir sem
þessi að auknum kynnum þjóða í
milli og örva til nýrra átaka.“
Næstu árin á eftir hélt Jón uppteknum hætti við að kynna sér erlenda verslunarskóla og nýjungar í
kennslumálum. Sumarið 1962
heimsótti hann þýska skóla og sumarið 1965 sótti hann enn á ný ráðstefnu verslunarskólakennara á
Norðurlöndum sem að þessu sinni
var haldin í Ósló í Noregi. 0

1963
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Ný starfsmiðuð námsbraut
H

austið 1963 var ákveðið að
fella niður námskeið í hagnýtum skrifstofustörfum sem
nemendur 4. bekkjar höfðu fram að
því sótt um nokkurra ára skeið á
hverju hausti. Þess í stað var ákveðið
að stofna nýja námsbraut við Verzlunarskólann, námsbraut í hagnýtum
verslunar- og skrifstofustörfum. Var
námið ætlað
gagnfræðingum sem
höfðu áhuga
á að leggja
skrifstofueða verslunarstörf fyrir

sig en voru ekki tilbúnir til að leggja
stund á margra ára nám í verslunarskóla. Á námsbrautinni, sem var í
raun heilsársnámskeið, var lögð
áhersla á hagnýtar og verklegar
greinar, s.s. vélritun, bókfærslu og
skjalavörslu, en auk þess lærðu nemendur ensku, íslensku, stærðfræði,
sölufræði og rekstrarhagfræði. Haustið
1963 voru 26 nemendur skráðir í þetta
nám en aðeins 16
héldu áfram
eftir áramót-

in. Námið virðist
hafa spurst vel út
því að haustið
1964 skráðu 34
gagnfræðingar sig á
námskeið Verzlunarskólans í hagnýtum verslunar- og
skrifstofustörfum.
Þorsteinn Magnússon kennari segir svo frá þessu
námi: „Árlega fóru stórir hópar ungmenna þessa leið, sem hösluðu sér svo
völl á hinum ýmsu sviðum viðskipta
að námi loknu. Sumir fengu svo inngöngu í hið hefðbundna nám í skólanum og reyndust margir góðir náms-

menn. Í framhaldinu
fól menntamálaráðuneytið Verzlunarskólanum að annast ráðgjöf og að einhverju
leyti framkvæmd á
uppbyggingu viðskiptanáms í gagnfræðaskólum sem var spor
í þá átt að útvíkka verslunarmenntunina inn í hið almenna skólakerfi. Ég annaðist það í nokkur ár,
enda leit ég svo á að vakningin í
Verzló á þeim árum hafi þarna smitast
út í samfélagið. Bókfærsla var til dæmis kennd sem valgrein í sumum grunnskólum.“ 0

Reykingar nemenda

E

Morðið á John F. Kennedy Bandaríkjaforseta
markaði djúp spor í vitund almennings á
Vesturlöndum.

Kvikmyndakvöld
helgað minningu
Kennedys
Árið 1964 voru aðeins sex málfundir haldnir en þeir voru vel sóttir og
var oft mikill hiti í umræðum, segir í
Verzlunarskólablaðinu. Þennan vetur var einnig haldinn sameiginlegur
málfundur með nemendum úr MR
og Kennaraskólanum undir yfirskriftinni Kennslubækur og skólamál.
Þetta ár tók MFVÍ einnig upp þá nýjung að hafa kvikmyndakvöld og var
eitt þeirra helgað minningu Johns F.
Kennedy, fyrrum Bandaríkjaforseta.
Þá efndi MFVÍ til nokkurra hljómplötukynninga þennan vetur. Alls
kyns tónlist var spiluð á þessum
kvöldum, allt frá dægurlagasöngvurunum Trini Lopes og Bítlunum til
klassískra söngvara á borð við
Mahaeliu Jackson, með viðkomu í
djassinum. 0

itt mesta vandamál skólastjóra
og kennara um þessar mundir
eru reykingar nemenda á göngum skólans. Upp á síðkastið hafa
kennarar að mestu leyti gefist upp í
baráttunni og látið það átölulaust
þótt reykt sé í anddyrinu. Er talið að
ekki líði á löngu þar til nemendum
líðist reykingar á göngunum og að
síðustu jafnvel í sjálfum skólastofunum. Yrði það þá ekki í fyrsta sinn
sem kennarar lúta í lægra haldi fyrir
nemendum. Má með nokkrum sanni
segja að nemendur stjórni skólanum
í frímínútum, þótt kennarar hafi
stjórnina að mestu leyti í sínum
höndum í kennslutímum.
Þar sem sá möguleiki er fyrir löngu
úr sögunni að hvergi sé reykt í skólanum liggur auðvitað beinast við að búa
þannig að reykingamönnum skólans
að þeir leiti á þá staði þar sem reyk-

ingar hafa verið leyfðar. Gömlu mótbárunni um plássleysi þýðir ekki að
bera við í þessu tilfelli því að niðri í
anddyri nýja skólans er staður sem
væri ágætur til þessara nota. Á ég þar
við fatahengið sem hefur staðið ónotað
síðan skólinn var byggður. Það mætti
setja bekki meðfram veggjum og borð
með öskubökkum þar fyrir framan.
Kostnaður við þessar framkvæmdir
yrði hverfandi lítill miðað við hið gífurlega tjón sem árlega verður á gólfdúkum skólans vegna sígarettustubba
sem hent er logandi á gólfið.
Þó það hafi aldrei verið siður hér í
Verzló að fara eftir ráðleggingum nemenda í skólamálum þá skora ég á hinn
efnilega yfirkennara skólans að sýna í
verki að hann getur valdið stærri hlutverkum en að smala nemendum inn í
kennslustofur og safna saman flöskum
á ganginum. Ég skora á Valdimar Her-

Tóbaksauglýsingar voru löglegar á sjöunda
áratugnum. Úr Morgunblaðinu 1964.

geirsson að framkvæma framantaldar
breytingar sem fyrst.
Hörður Björgvinsson

Tækniframfarir
og andleg fátækt
Við brautskráningu stúdenta vorið
1963 hélt dr. Jón Gíslason skólastjóri
ræðu að venju. Að þessu sinni lagði
dr. Jón áherslu á gildi menntunar í
sem víðustum skilningi. Hann fjallaði
um þá auknu sérhæfingu sem tæknivæðingin felur í sér og hversu varhugaverð sú sérhæfing getur verið ef
hún er á kostnað almennrar menntunar. Dr. Jón sagði meðal annars: „Auðvitað verður því ekki neitað að hagnýt
þekking er undirstaða allra tæknilegra
framfara sem nútímaþjóðfélag byggist
á. Og þó má segja að þessar tæknilegu
framfarir hafi í senn reynst böl og
blessun. Annars vegar hafa þær lengt
lífið stórum og hins vegar hefur þessi
hagnýta þekking fundið upp stórvirkari tæki til að eyða lífinu en áður hafa
þekkst.“ Dr. Jón benti á að með tæknivæðingu samfélagsins ykist frítími

1963

fólks. Það væri því ekki aðeins hlutverk menntastofnana að búa nemendur undir ákveðin störf heldur einnig
að veita þeim góða almenna menntun
sem gerir þeim kleift „að skapa sér
andleg viðfangsefni og njóta þeirra“.
Sérhæfð störf gerðu menn ekki hamingjusama, jafnvel þó að þau sköpuðu
fjármagn. „Sannleikurinn er sá að fullorðið fólk hefur engu síður þörf fyrir
leik en börn,“ sagði skólastjóri og
bætti við að hver og einn einstaklingur þyrfti að fá tækifæri til að þroskast í
skapandi leik. Um leið varaði hann
útskrifaða nemendur við því hvernig
aukin sérhæfing og tækniframfarir
væru smám saman að breyta eðli
skemmtana á þann veg að í stað þess
að vera þátttakendur í skemmtunum
yrði fólk í auknum mæli áhorfendur
að skemmtunum annarra. 0

1964

Viljinn, 2. tbl. 1964

Kennaragrín
Beatles-föt
Get ef til vill útvegað ykkur Beatles-föt
með hagstæðum greiðsluskilmálum.
Bjarni Gíslason, enskukennari
Viljinn, 1. tbl. 1964

1963
✔ Eldgos í hafi við Vestmannaeyjar. Surtsey
rís úr hafi

✔ Guðrún Bjarnadóttir frá Ytri-Njarðvík
kjörin alheimsfegurðardrottning

✔ Haldið upp á aldarafmæli Þjóðminjasafns
Íslands

✔ Bítlarnir gefa út fyrstu stóru plötu sína,
Please, Please Me

✔ Nýra úr látnum manni grætt í sjúkling í
fyrsta skipti

✔ John F. Kennedy forseti Bandaríkjanna
myrtur í Dallas

Versló - hluti 5 (119-152)

29.9.2005

0:02

Page 143

í

100 ár

143

Besti skóli landsins?
S

ú ákvörðun foreldra minna fyrir
fáeinum árum að senda mig í
Verzlunarskóla Íslands til þroskunar skynsemi og hæfileikum, þeim
andlegu og guðdómlegu verðmætum,
sem tengja oss mennina svo náið guðunum fyrr og síðar, gladdi mig mjög.
Verð ég að segja að Verzlunarskóli Íslands hafi í einu og öllu uppfyllt þær
vonir sem við hann bundust.
Fyrstu fjögur ár skólatímans líða eins
og í draumi, þetta er sem annar heimur
er nemandinn dvelst í því að ærið nóg
er að starfa, hvort sem er í skólanum
eða við heimaverkefnin. Ekki er þar
með sagt að hið líkamlega atgervi sé
vanrækt því að fjölmargir leikfimitímar,
sund og tíðar skíðaferðir sjá nemendum
fyllilega fyrir henni. Hið heilbrigða félagslíf er á mjög háu stigi að ég tel,
langt á undan öðrum skólum. Nýlega
var loku fyrir það skotið að aðrir en
nemendur skólans fengju aðgang að
dansleikjum hans. Var sú ráðstöfun eflaust gerð vegna þrengsla á skemmtununum. Er það afar slæmt að hinir
óhörðnuðu unglingar utan skólans (t.d.
úr Menntaskólanum) fá nú ekki lengur
að sækja þessa stórkostlegu dansleiki.
Besti skóli landsins, sagði ég. Tel ég
að hér komi margt til. Fyrst og fremst
ber vitanlega hið fullkomna samstarf
nemenda og kennara gleggstan vott um

Fyrstu fjögur ár skólatímans líða eins og í draumi. Úr kennslustund hjá Þorsteini Bjarnasyni.

hve kennarar geta með góðu móti glætt
áhuga unga fólksins á verkefnunum.
Hin skemmtilega kennsluaðferð flestra
kennara skólans að fara út fyrir efni
námsbókarinnar og gera þannig námið
lifandi, einnig með því að sýna okkur
hinar margvíslegu tilraunir, verður til
þess að nemandinn les sjálfa kennslubókina heima hjá sér með miklu meiri
áhuga og innlifun.
Svo mikla ást hafa nemendur oft lagt

Kom ekki upp einu orði
þegar dr. Jón bauð dús
Hildur Guðmundsdóttir sem lauk
stúdentsprófi við Verzlunarskólann
vorið 1963 minnist þess að hafa ávallt
þérað kennarana og að sjálfsögðu
einnig dr. Jón skólastjóra. „Svo var
það einu sinni að ég hitti dr. Jón á
flugvelli í Glasgow,“ segir Hildur.
„Hann bankaði í öxlina á mér og
sagði: „Komdu sæl og blessuð.“ Ég
sneri mér við og þá var þetta dr. Jón
sem hafði þúað mig og mér varð svo
mikið um að ég kom ekki upp einu
orði.“ Kirsten Friðriksdóttir, sem var
samstúdent Hildar, tekur undir með
henni og segir það hafa verið erfitt að
venjast því að þúa gamla skólastjórann
sinn. „Eftir útskrift úr 6. bekk bauð
dr. Jón okkur heim og þá bauð hann
okkur dús. Ég man hvað mér fannst
það erfitt þegar ég byrjaði að vinna á
skrifstofu skólans sumarið eftir útskrift. Mér fannst alla tíð mjög skrýtið
að þúa hann,“ segir Kirsten sem vann
með Jóni, fyrst sem skrifstofustúlka

Kirsten Friðriksdóttir átti erfitt með að venjast því
að þúa sinn gamla skólastjóra.

skólans og síðar sem kennari, allt þar
til hann lét af störfum árið 1979. 0

Leitin að hinum eina rétta
„Ég ætla ekki að giftast manni sem hrýtur, mamma.“
„Vitanlega ekki, elskan, en vertu gætin meðan þú ert að finna það út.“
Verzlunarskólablaðið, 1964

1963

á kennara sína og skóla að dæmi eru til
að kennari hafi kennt fulla kennslu
lengi eftir að hafa getað með góðu móti
kvatt skólann sökum elli. Ekki er mér
fyllilega ljóst hvort hér er um að ræða
ást nemenda á kennara eða öfugt, en
eitt er víst að allir eru sammála um að
skólinn nýtur góðs af þessari fórnfýsi.
Nú þegar ekki er langt þar til ég
kveð skólann, þann skóla sem hefur
verið mér og fleirum sem heimili í

mörg ár og mótað okkur á margan hátt,
er vonandi að þeir nemendur sem síðar
eiga eftir að sækja skólann verði færir
um að meta hann á réttan hátt. En samt
verða þeir að vera ófeimnir að koma
þeim tillögum sínum og skoðunum á
framfæri er þeir telja til bóta, þar sem
ég hef enga tillögu fram að bera.
Friðrik G. Friðriksson,
nemandi í 5. bekk,
Verzlunarskólablaðið, 1963

Enn um þéringar
Á undanförnum árum hafa menn
deilt mikið um þéringar hér á landi
og ýmsir ágætir menn haft ólíkar
skoðanir á málinu. Mörgum er það
kappsmál að afnema þéringar sem
allra fyrst og telja þær einkenni hroka
og mikillætis, en aðrir vilja hafa þær í
heiðri haldnar. Auðvitað má líta á
málið frá ýmsum hliðum eins og öll
mál, en samt finnst mér þéringar
undirstaða almennrar kurteisi.
Þéringar eru gömul og gróin kurteisisregla sem alls ekki á að deyja út.
Þær eru merki fágaðrar framkomu og
þurfa alls ekki að eiga skylt við
hroka, og auk þess yrði málið rislægra og snauðara ef þeim yrði
sleppt. Um tíma fannst mér notkun
þéringa dvína að mun en vera nú
aftur að aukast.
Mér finnst það hvimleiður ávani
þegar bláókunnugt fólk er ávarpað
með „þú“. Auk þess má með
nokkrum rétti segja að slíkt væri
áreitni við persónufrelsi hlutaðeigandi.
Með því að þéra fólk sem maður kærir sig ekkert um að kynnast nánar,
heldur maður því í ákveðinni fjarlægð
og getur forðast ágengni þess. Það
hlýtur alltaf að vera til fólk sem ekkert
er gaman að kynnast og gott er að
halda innan vissra takmarka.
Það er raunar ekki skoðun mín að
kennarar í barnaskólum eigi að láta

nemendur sína þéra sig, en það útilokar ekki að hægt sé að kenna þeim
það. Mér finnst kennslan fyrstu árin
svo mikilsverður þáttur í uppeldinu
að kennari og nemendur verði að
hafa náið persónulegt samband sín á
milli. Kennarinn þarf að ná trausti og
vináttu barnanna svo að hann skilji
hvert þeirra nógu vel til þess að geta
veitt þeim þá kennslu og um leið
uppeldi sem nauðsynlegt er. Aftur á
móti er það alveg sjálfsagt að kennarar í gagnfræðaskólum og öðrum
framhaldsskólum láti nemendur þéra
sig og þá eiga þeir, þ.e.a.s. nemendurnir, heimtingu á sömu kurteisi af
kennaranna hálfu. Þá á því þroskastigi að vera náð að nemendur skilji
að námið sé fyrir þá og eiga ekki að
hafa þörf fyrir eins persónulegt náið
samband við kennarann og fyrstu
skólaárin.
Hvar sem menn lifa í samfélagi
verða að gilda ákveðnar reglur um
hvenær á að þéra og hvenær ekki.
Þar eiga engin stéttasjónarmið að
koma til greina. Sjómaðurinn, leigubílstjórinn og framreiðslustúlkan eru
öll nýtir þegnar í þjóðfélaginu og eiga
alveg eins mikinn rétt á að vera auðsýnd fyllsta kurteisi og þeir sem telja
sig hærra setta.
Elín J. Jónsdóttir

1964

Verzlunarskólablaðið, 1964

Versló - hluti 5 (119-152)

27.9.2005

17:15

Page 144

144

í

100 ár

Fékk kennarana til að roðna
Palladómur um Gerði Pálmadóttur

Á

sjöunda áratugnum var á ný
farið að skrifa palladóma um
nemendur í Viljann. Árið 1964
var Gerður Pálmadóttir, sem þá var í
3. bekk A, tekin fyrir. Hún var síðar
þekkt fyrir að reka verslunina Flóna
og lét víða að sér kveða. Hún virðist
einnig hafa látið til sín taka í félagslífi

Verzlunarskólans á sínum tíma. Veturinn sem Gerður var í 3. bekk var
hún einn af teiknurum Viljans (en þá
voru engar ljósmyndir í blaðinu) og
frá og með ritstjórnarskiptum í janúar 1965 sat hún í ritnefnd blaðsins.
Ritstjóri var bekkjarsystir Gerðar,
Sigrún Valbergsdóttir, en hún hafði
einmitt skrifað palladóminn um
þessa
stöllu
sína. Þar
segir
meðal
annars:

„Fyrir 16 árum og 9 mánuðum
braust í þennan heim, með litlum
bægslagangi, meybarn nokkurt.
Stúlkukindin óx upp, varð myndarlegasta hnáta, þó nokkuð iðin við skólanám (iðaði mikið í tímum) og fannst
fjarska leiðinlegt að þegja.
Fyrir rúmum tveimur árum tók hún
sér sæti í 1. bekk B í Verzló, settist út í
horn og lét ósköp lítið yfir sér, svona
fyrst í stað. En hún var ekki lengi róleg
og þegjandi. Brátt setti hún kennarana
alveg út af laginu með óvæntum tilsvörum. Hún fékk þá til að roðna eins
og skólapilta og fá skalla fyrir tímann.
Hinn annan vetur í skólanum fór
daman í A-bekk. Var hún þá kosin í 2.
bekkjarráð og skemmtinefnd og starfaði hún þar af miklum móði með
munni, höndum og fótum. Hún er
lágvaxin, þybbin, dökkhærð, oft með
tunglbúastert á kollinum, alltaf í góðu
skapi og til í frumlegar rökræður við
lærifeðurna. Margt er Gerði til lista
lagt. Teikning fer henni vel úr hendi
Á sjöunda áratugnum var á ný farið að birta
palladóma í Viljanum.

Hátt í 500 nemendur á skólabekk

H

austið 1960 voru 339 nemendur skráðir í Verzlunarskólann.
Sex árgangar voru í skólanum
og var þeim skipt í 14 bekkjardeildir.
Í verslunardeildinni, þ.e. 1.–4. bekk,

var hverjum árgangi fyrir sig skipt í
þrjá bekki en í lærdómsdeildinni var
aðeins einn bekkur í hvorum árgangi.
Næstu árin fór nemendafjöldinn ört
vaxandi. Haustið 1964 voru nemendur orðnir 455 og var þeim skipt í 18
bekkjardeildir. Þetta skólaár voru í
fyrsta skipti fjórir bekkir í hverjum
árgangi í verslunardeild en áfram var
aðeins einn bekkur í hvorum árgangi
í lærdómsdeild. 0

Gerður Pálmadóttir á námsárum sínum í skólanum.

og getur hún komið öllu á blað sem
henni dettur í hug, og það er alls ekki
svo lítið því hugmyndaflugið er það
stórkostlegasta sem ég hef kynnst.
Einnig er hún virkur félagi í handknattleiksfélaginu „Lummunni“.
Langi ykkur til að kynnast Gerði
litlu þá heldur hún til í nýja skólahúsinu, annan hvern dag, eftir fyrsta tíma,
sofandi fram á borðið eða í hörkusamræðum við nærliggjandi fólk.“ 0

Fjögur samstæð smáljóð
Árið 1965 birtist eftirfarandi ljóð í Verzlunarskólablaðinu. Höfundurinn kallar
sig Míles en það er latína og þýðir hermaður.

1.

3.

Hárfínn strengur
í hugans fylgsnum
er hrærður til róms.

Ég ætla að sökkva
léttbrýndri sorg minni
í lauskrýndan bikar
blómsins.

Vitund sem svaf,
er vakin af draumi
til verundarhljóms.

Eins og fljúgandi loftsvanir
munu hugsanir mínar líða
út fyrir tíma og rúm.

Og uggandi sál mín
er ein og bíður
síns ókunna dóms.

Og svefninn mun síga yfir
sorgina og blómið
eins og svalnæturhúm.

2.

1964
✔ Tækniskóli Íslands tekur til starfa
✔ Dularfullir atburðir eiga sér stað á Saurum
við Kálfshamarsvík. Draugagangur?

✔ Bítlaæði í Háskólabíói. Fimm hljómsveitir

Ég valdi Verzló ...

leika lög Bítlanna. Hljómar slá í gegn

✔ Bítlarnir leggja Bandaríkin að fótum sér.
✔ Kínverjar sprengja fyrstu kjarnorku-

Gunnar B. Dungal
framkvæmdastjóri
... vegna þess að ég hafði þá þegar
fengið áhuga á að starfa við fyrirtæki
föður míns og var þeirrar skoðunar
að í Verzlunarskólanum fengi ég
besta innsýn í þau störf sem verslunarmaður stundar og þar fengi ég
besta undirstöðumenntun í viðskiptum. ... Góður andi hefur alltaf fylgt
þessum skóla, ekki síður þá en nú í
dag. Árgangurinn sem ég var í var
þó að ég held óvenju litríkur. 0

sprengju sína

4.

Í gærmorgun greindi ég
hismið frá kjarnanum.

Biðjandi augum
ég beini til himins
og bíð eftir svari.

Morgunglöð skýin,
mildblár himinninn,
þrumuraust stormsins,
þrítugur hamarinn,
gildir stofnar,
gróandi jörð
og glitfagur máni;

Bak við mig
bærast blómin
sem bátar í vari.
En upphimins bið ég
að englar mér sjái
fyrir öruggu fari.

þú.

✔ Nelson Mandela dæmdur í ævilangt
fangelsi í Suður-Afríku fyrir landráð

Kennaragrín
Skýt aðeins á nemendur
Er hættur að skjóta úr byssu, þess í
stað skýt ég mínum beinskeyttu skotum á nemendur.
Egill Stardal sögukennari
Viljinn, 2. tbl. 1964

1964

Slæm umgengni í frímínútum
Frímínútur: Þyrstir og nikótínþurfi
nemendur þeysa út úr kennslustofum
og næstum troða kennarana undir, en
þeir bjarga sér á hlaupum. Lærisveinahjörðin leggur leið sína til undirheima
skólans og svalar hinum þráláta þorsta
með Egils-Appelsíni eða kók. Síðan
draga þeir krabbameinsfóðrið upp úr

vösum sínum og bera að því eld svo
að betur bragðist. Þeir sem eru vel
birgir útbýta eitrinu til bágstaddra. ...
Það er alltof algengt að fólk geri ekki
greinarmun á „Mundu eftir mér“ dallinum og gólfinu. Lítur gólfið stundum
út eins og svínastía eftir frímínútur.

1965

Viljinn, 1965
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Hverjir eru bítilmennin?
B

jarni Lúðvíksson skrifaði grein í
Verzlunarskólablaðið 1965 um
það sem hann taldi vera helsta
vandmál æskunnar, gagnrýnislausan
átrúnað á Bítlunum eða það sem hann
kallar einfaldlega bítlið. „Bítlarnir hafa
komið á laggirnar hópi lærisveina um
gjörvalla heimsbyggðina er heyra orð
meistaranna, varðveita það og sá út,“
skrifar Bjarni og líkir áhangendum
hljómsveitarinnar við heittrúarmenn í
sértrúarsöfnuði: „Lærisveinar þeir er
svo sitja við fótskör meistaranna eru
hinir mestu sundurgerðarmenn og
frábrugðnir því er sæmilega kristnum
mönnum finnst sæma. En þeir eru
heilir og óskiptir í starfi sínu, og unna
sér hvorki hársnyrtingar, sápu, vatns
né annarra þriftóla, nema að mjög
takmörkuðu leyti, sakir ákafa síns við
útbreiðsluna. Er fremur illt til þess að
vita að hér skuli vera um hreinan
átrúnað að ræða.“
„En hverjir eru bítilmennin?“ spyr
Bjarni og svarið kemur stuttu síðar:
„Þeir eru hinn nýi gullkálfur. Þeir hafa
fastnað sér sálir ungar um veröld víða.
Þeirra óður er helgur dómur er löndin
munu erfa. Síðhærðir að dýrlingasið

Breska hljómsveitin Bítlarnir (The Beatles) varð samnefnari tíðarandans á árunum 1960 til 1970.

eru þeir holskeflan er steypist yfir
heimsálfurnar og með strengjum sínum
hræra þeir ung hjörtu til fylgdar.
Í bítilmenningunni hefur æskan
fundið sér teikn til að fylkja sér um í
sameiningu,“ segir Bjarni í niðurlagi
greinar sinnar og beinir athyglinni að
þjónum kirkjunnar: „Klerkar kvarta
undan því að eigi takist að fylla samkunduhús þeirra, en þar er aðgangur
heimill ókeypis. Bítilmennin halda sín-

Í nóvember 1964 var Tækniklúbbur
Verzlunarskóla Íslands stofnaður að
frumkvæði Þorsteins Magnússonar
bókfærslukennara. Markmiðið með
klúbbnum var að vekja áhuga nemenda á tæknimálum og halda árleg
námskeið í meðferð margs konar
tækja, svo sem kvikmyndavéla og ýmissa kennslutækja. Í upphafi voru þrír
undirklúbbar í tækniklúbbnum: kvikmyndaklúbbur, radíóklúbbur og ljósmyndaklúbbur. Á næstu tveimur árum
bættust svo við bifreiðaklúbbur og
teikniklúbbur.
Stofnun teikniklúbbsins má rekja til
þess að engin myndmenntarkennsla

var í skólanum og ákváðu nokkrir
nemendur að bæta úr því. Þeir réðu til
sín kennara sem hélt námskeið fyrir
meðlimi klúbbsins. Radíóklúbburinn
festi kaup á vönduðu segulbandstæki
frá Ríkisútvarpinu haustið 1965 og
hljóðritaði alla helstu þætti félagslífsins. Þá var starfsemi kvikmynda-

Miðsvetrarpróf færð til

ór Whitehead, sem nú er prófessor í sagnfræði við Háskóla
Íslands, hóf nám við Verzlunarskólann árið 1964 og settist þá beint í
4. bekk. Þremur árum síðar útskrifaðist hann með stúdentspróf úr skólanum. Árið 1965, þegar kalda stríðið
var í algleymingi og Bandaríkjamenn
hófu loftárásir á kommúnistaríkið í
Víetnam, skrifaði Þór grein í Verzlunarskólablaðið undir yfirskriftinni „Í
ljósi sögunnar“. Þar fjallar Þór um
þróun alþjóðastjórnmála frá byrjun
síðari heimsstyrjaldarinnar og beinir
sjónum sínum einkum að utanríkismálum stórveldanna tveggja, Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Þór fjallar
sérstaklega um stofnun Atlantshafsbandalagsins í grein sinni og segir
meðal annars: „Þetta er sú samábyrgð
lýðræðisþjóðanna sem stöðvað hefur
útþenslustefnu Kommúnismans í Evrópu, og er jafnframt besta trygging

1964

Síðhærðir strákar
Frétt hef ég að veikara kynið (strákarnir) eigi nú orðið við álíka örðugleika að stríða með hárið á sér og
æðra kynið, og eru þeir orðnir eins
tíðir gestir á snyrti- og tískuskólum
borgarinnar. En þeim sem ekki
standast inntökuprófið í þær stofnanir, skal ég af náð reyna að hjálpa.
Úr því að þið eruð farnir að safna
hári eins og kvenfólk og kunnið vel
við það þurfið þið ekkert að skammast ykkar fyrir að lofa greiðu og rúllum að komast í námunda við ykkur.
Kjútípæ
Viljinn, 2. tbl. 1964

ar samkomur jafnan fyrir fullu húsi og
komast þar að færri en vilja, en aðgangur kostar morð fjár. Orsakanna er vafalaust að leita í mismun á starfsaðferðum. Bítilmennin hafa tekið alla tækni
20. aldarinnar í sína þjónustu, en prestar notast enn við næstum 20 alda
gamlar starfsaðferðir, er reyndar dugðu
vel í fásinninu í gamla daga. Hæstvirtu
klerkar: haldið þið, að reynandi væri að
... ha, hví ekki reyna?“ 0

Tækniklúbbur stofnaður

Miðsvetrarpróf voru haldin í janúarmánuði fyrri hluta skólastjórnartíðar
dr. Jóns Gíslasonar, svo sem verið
hafði. Þessu var breytt á skólaárinu
1964–1965 og prófið haldið í desembermánuði. Sú skipan mála hefur
haldið velli. Orsök breytingarinnar var
sú að kennsla í desembermánuði nýttist illa, nemendur sóttu fast að fá leyfi
og vinna. Mun jafnvel ekki hafa verið
frítt við að sumir kennarar hvettu þá
til slíks. Var af þessum sökum oft orðið svo fámennt í bekkjum þegar
nokkrir dagar voru liðnir af jólamánuðinum að kennsla kom vart til álita.
Þetta breyttist með hinum nýja próftíma, desembermánuður nýttist að
fullu á meðan prófin stóðu yfir. 0
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klúbbsins mjög kraftmikil fyrstu árin
og var Jón Axel Egilsson í forsvari fyrir
hann. Jón gerði ásamt félaga sínum,
Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni, tvær kvikmyndir og fjallaði önnur um félagslíf
Verzlunarskólanema en hin var
fræðslukvikmynd sem fékk nafnið Íslenskur fatnaður 1965. 0

Málfundafélagið í
herferð gegn hungri
Skólaárið 1965–1966 var starfsemi
Málfundafélagsins í góðum farvegi.
Fundir voru haldnir um það bil mánaðarlega og var fjallað um margvísleg málefni er snertu áhugasvið
nemenda, svo sem bítilæði, áfengisvandamál og kynþáttavandamál. Þá
var bæði haldið mælskunámskeið
og mælskukeppni. Auk þess var tekin upp sú nýjung að hafa opið hús á
föstudagskvöldum og hittust þá
nemendur í nýja skólahúsinu og
skemmtu sér við að spila á spil eða
tefla, leika biljarð, bob og borðtennis. Voru þessar skemmtanir jafnan
vel sóttar. Þá gekkst Málfundafélagið
einnig fyrir skemmtikvöldi í Háskólabíói 17. nóvember til styrktar Herferð
gegn hungri sem var liður í víðtækri
fjársöfnun til styrktar bágstöddum á
Madagaskar. 0

Útþenslustefna kommúnista
ógnar heimsfriðnum
Þór Whitehead skrifar um kalda stríðið

Þ

heimsfriðarins. Hefði slíkt
og bætir við: „Kalda stríðið
bandalag verið til á fjórða
hefur færst frá Evrópu, þar er
tug aldarinnar er mjög
því lokið með sigri. Sá sigur
ólíklegt að stríð hefði brotvannst með stofnun NATO
ist út. Einræðisstefnurnar
og viðgangi þess. Síðan hefur
hefðu þá einangrast og að
ekki þumlungur lands á
lokum dagað uppi í þeim
bandalagssvæðinu fallið í
Neanderdal ófrelsis og
hendur kommúnismans, og
kreddukenninga sem þær
mun ekki gera það. En
hafa skapað. Heimurinn
hreyfingin var ekki að baki
hefði mátt líta bjartari
dottin. Nýjar vígstöðvar voru
Þór Whitehead útskrifaðist myndaðar í Asíu, Afríku og
framtíð.“
með stúdentspróf 1967.
Ameríku. Í Evrópu báðu hinÞá greinir Þór frá því
ir sigruðu um friðsamlega sambúð og
hvernig kommúnistar víða um heim
hafi reynt að koma í veg fyrir útbreiðslu fengu hana. Og ennþá einu sinni
standa lýðræðisríkin gagnvart endurfriðar og lýðræðis í heiminum, og
tekningu sögunnar. Í gær var það
hvernig Bandaríkjamenn hafi staðið
Tékkóslóvakía, í dag eru það öll þau
uppi í hárinu á þeim. „Sagt er að nú
ríki tími hinnar friðsamlegu sambúðar í ríki sem útþenslustefnan ógnar í þremur heimsálfum. Hvernig við er brugðist
heiminum,“ segir Þór í lokakafla greiner heimsfriðurinn og frelsi milljóna
arinnar. „En hvar birtist sú hin friðsamundir komið, ekkert nema sigur kemur
lega sambúð í verki? Í Suður-Víetnam,
þar til greina.“ 0
Malasíu, Kongó eða Kúbu?“ spyr hann

1965
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Yfirkennari gagnrýnir
stefnu skólayfirvalda
V

aldimar Hergeirsson, yfirkennari í Verzlunarskólanum, skrifaði athyglisverða grein í Verzlunarskólablaðið árið 1965 þar sem
hann fjallaði um nám og kennslu í
skólanum, gagnrýndi það sem miður
fór og kom með tillögur um úrbætur.
Valdimar gerði meðal annars að umtalsefni að þótt nemendum hefði
fjölgað annaði skólinn engan veginn
eftirspurn, aðeins einn af hverjum
þremur sem reyndu inntökupróf í
skólann fengju inngöngu. „Sú takmörkun er að vissu leyti bæði styrkur hans og veikleiki,“ sagði Valdimar.
„Það tryggir að aðeins tiltölulega gott
námsfólk stundar nám í skólanum en
hins vegar brautskráir skólinn of fáa
nemendur til þess að fullnægja þörf
viðskiptalífsins fyrir nýtt starfsfólk.
Sú þörf verður stöðugt brýnni eftir
því sem árin líða og virðast ekki
liggja fyrir neinar ákveðnar hugmyndir um það hvernig snúast eigi
við þeim vanda.“

fjölda sem taka verður inn í skólann á
næsta ári. Nýja skólahúsið gerir vart
betur en að taka við þeirri fjölgun sem
orðið hefur á nemendafjöldanum.“

Skortur á framsýni
Valdimar taldi af þessum og fleiri orsökum gagnlegt að endurskoða allan
rekstur skólans og verslunarmenntunina almennt, enda sagði hann að málefnum skólans hefði „ekki verið stýrt
af nægilegri framsýni og þá sérstaklega
fjármálum skólans þannig að skólinn
hefur ekki getað fylgst með framþróun
samtíðarinnar og getur ekki staðið
undir sínum eigin vexti þótt þörfin
fyrir vaxandi starfsemi sé mikil. Þetta
kemur greinilegast fram þegar litið er á
húsnæðismál skólans. ... Með tilkomu
nýja skólahússins sköpuðust að vísu
bætt kennsluskilyrði, en jafnframt hefur verið fjölgað í skólanum, þannig að
skólinn er nú yfirfullur og vandséð
hvernig koma má fyrir þeim nemenda-

Kennsluaðferðir staðnaðar
Valdimar taldi ennfremur að skólahúsnæðið fullnægði ekki kröfum nútímans um kennslustofur í sérskóla. „Enn
eru ekki til í skólanum sérstaklega
gerðar sérkennslustofur fyrir undirstöðugreinar eins og vélritun, bókhald,
vörufræði, afgreiðslutækni, sem er eitt
meginskilyrði þess að kennslan í þessum greinum geti orðið verkleg þjálfun,
sem eitthvert gagn er í. Í tungumálakennslu, sem nær yfir rúmlega helming af námsefni skólans, á sér nú stað
gjörbreyting með tilkomu „languagelaboratories“, en með notkun þeirra
má ná undraverðum árangri á stuttum
tíma, sérstaklega í meðferð talaðs máls.
Kennsluaðferðir í almennum greinum
eru löngu staðnaðar og jafnvel notaðar

Valdimar Hergeirsson var kvikur í hreyfingum fyrir framan töfluna og töluðu nemendur stundum um að
hann skrifaði með annarri hendinni og þurrkaði jafnóðum út með hinni. Myndin er frá áttunda áratugnum.

gamlar og úreltar kennslubækur. Tilraunir til að taka upp nútíma kennslutækni og að gera kennsluna meira lifandi fá ekki hljómgrunn hjá kennurunum nema aðstaðan til slíkrar
kennslu sé fyrir hendi. Úr þessu hefur
nokkuð verið bætt síðustu árin með
tilkomu nýja hússins, fjölgun fastakennara og nokkrum breytingum á
námsskránni. Hins vegar á það langt í
land að skólanum hafi verið sköpuð
kennslu- og starfsskilyrði hliðstæð
þeim sem tíðkast í nútíma verslunarskólum erlendis, og er verslunarstéttinni nauðsynlegt að gera stórátak í því
efni.“
Aukin tengsl við atvinnulíf
Valdimar fjallaði því næst um þær
breytingar sem gerðar hefðu verið á
náminu undanliðin ár, en að þeim
hafði hann sjálfur komið sem yfirkennari. „Meginhugsunin sem liggur á
bakvið þær breytingar, sem nú er verið

að framkvæma, er að leggja megináherslu á almennt nám í lægri bekkjunum en leggja meiri áherslu á verslunargreinarnar í 3. og 4. bekk. ...
Einnig hafa verið teknar upp nýjar
námsgreinar í 4. bekk, þ.e.a.s. sölufræði, skjalavarsla, verðlagsreikningur
og meðferð reiknivéla. ... Þá hefur verið hafin ný starfsemi á vegum skólans
sem er 6 mánaða námskeið fyrir gagnfræðinga í ýmsum verslunargreinum.“
Valdimar áleit fyrirkomulag námsins á
margan hátt hafa reynst vel en það
skorti þó á að skólinn væri í betra
samabandi „við hið „praktíska“ viðskiptalíf“.
„Hann veitir enga þjálfun fyrir starfandi verslunarfólk. Unglingar, sem
ekki eru hneigðir til tungumálanáms,
en geta reynst liðtækir verslunar- eða
skrifstofumenn, komast ekki í gegnum
skólann af því að þeir ráða ekki við
bóknámið. Námskeiðið sem nú er
haldið fyrir gagnfræðinga er nokkur
úrbót í þessu efni en er of stutt til þess
að hægt sé að ná tilhlýðilegum árangri,
sérstaklega þar sem þetta fólk er yfirleitt mjög lélegt í undirstöðugreinum
eins og stærðfræði og íslensku þrátt
fyrir gagnfræðapróf. Ef til vill væri
hugsandi að gera námskeiðið að
tveggja ára skóla ...“. Taldi Valdimar
brýnt að víkka verksvið skólans og
gera honum kleift að mennta fleiri
verslunarmenn, „bæði til einfaldari
verslunarstarfa, til tiltekinna ábyrgðarstarfa og til að brautskrá stúdenta til
framhaldsnáms í háskóla. Yfirleitt hefur skólinn átt því láni að fagna að hafa
gott fólk innan sinna vébanda ... en
hins vegar er það trú mín að það megi
gera miklu meira úr þessari stofnun til
ávinnings fyrir alla sem þar eiga hlut
að máli, ef til þess er vandað eins og
efni standa til.“ 0

ÓLÍKAR SKOÐANIR

Á að hækka skólagjaldið?
Meðal þess sem Valdimar Hergeirsson yfirkennari ræddi í Verzlunarskólablaðinu 1965 var að hækka mætti
skólagjöld til að afla fjár í húsbyggingarsjóð. Dr. Jón Gíslason skólastjóri var ekki hlynntur því.

Nemendum er engin vorkunn
Skólagjaldið er nú 4.500 kr. fyrir veturinn. 1.000 kr. hækkun á nemanda
þýddi það að 500 þús. fengjust í
byggingarsjóð og væri það strax
grundvöllur fyrir nýrri hæð ofan á
nýja húsið. Ég held að flestir nemendur skólans séu það vel settir fjárhagslega að þeir hafi efni á því að
greiða heldur hærra skólagjald og fá í
staðinn betri kennslu og námsaðstöðu. Hins vegar er sjálfsagt að hafa

hliðsjón af sérstökum aðstæðum, til
dæmis með styrkveitingum eða lánveitingum til þeirra sem verr eru settir. Þeir tímar eru sem betur fer liðnir
að fólk hafði ekki efni á því að læra.
Það sést greinilega á peningameðferð
unglinga nú á dögum að margir hafa
fullar hendur fjár og er þeim engin
vorkunn að ráðstafa hluta þess til að
borga fyrir sína eigin menntun.
Valdimar Hergeirsson yfirkennari

1964

Hæfileikar en ekki peningar eiga að ráða
Ég tel alveg fráleitt að afla nauðsynlegs
viðbótarfjár með hækkun skólagjalda.
Þau eru að mínum dómi þegar orðin
það há að ekki er miklu ábætandi. Auk
þess gengi slík aðferð beinlínis í berhögg við þróunina í nágrannalöndum
vorum þar sem svo margir námsmenn
fá svo háa námsstyrki að næstum því
má kveða svo að orði að þeir séu á
námslaunum. Það sjónarmið fær sívaxandi fylgi að arðbærasta fjárfesting ríkisins sé fræðslustarfið og skólarnir.

Hver unglingur eigi því að fá eins
mikla menntun og hæfileikar hans
frekast leyfa. Undir því sé eigi aðeins
komin velferð einstaklinganna, heldur
allrar ríkisheildarinnar. Á meðan unglingar á landi hér eiga jafnvirkan þátt í
framleiðslustörfum og nú er auðvitað
ekkert á móti því að þeir greiði nokkur
skólagjöld. En gæta verður hófs. Engan
má fé skorta til þess þjóðnytjastarfs að
afla sér menntunar.
Dr. Jón Gíslason skólastjóri

1965
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Verzlingur í villta vestrinu
Birgir Harðarson skiptinemi

S

kólaárið 1964–1965 fóru 16 Íslendingar, 11 stúlkur og 5 piltar,
utan sem skiptinemar til Bandaríkjanna á vegum samtakanna AFS
(American Fields Service). Í þessum
hópi var Birgir Harðarson sem hafði
stundað nám í 3. bekk Verzlunarskólans veturinn þar á undan. Hann
dvaldi einn vetur á búgarði fyrir utan
smábæ í Suður-Dakóta og kynntist
þar lífi sem var gjörólíkt því sem
hann átti að venjast. Á þessum tíma
var mjög sjaldgæft að íslenskir framhaldsskólanemar gerðu hlé á námi
sínu til þess að afla sér reynslu erlendis og ekki er ólíklegt að Birgir hafi
verið einn fyrsti Verzlunarskólaneminn sem var skiptinemi í Bandaríkjunum. Birgir skrifaði um reynslu sína í
Verzlunarskólablaðið 1966 og fer útdráttur úr frásögn hans hér á eftir.
Lífið í Redfield í Suður-Dakóta
„Ég lenti á búgarði um fjórar mílur fyrir
norðan lítið þorp í Suður-Dakóta. Þorp
þetta heitir Redfield og hefur aðeins um
þrjú þúsund íbúa. Þó að búgarður þessi
væri mjög stór (1400 ekrur og um 300
holdanaut) gátu hjónin ásamt börnum
sínum tveim (strák 19 ára og stúlku 16
ára) auðveldlega séð um hann vegna
hins góða vélakosts þeirra. Í SuðurDakóta byggist allt atvinnulíf á landbúnaði og þá aðallega á nautgriparækt,
hveiti- og maísyrkju. Fylkið er mjög
strjálbýlt og eru þess vegna stórar jarðir
og landið ekki allt nýtt sem skyldi.
Borgir eru þarna flestar litlar og mundu
yfirleitt vera kallaðar þorp á amerískan
mælikvarða.“
Skólinn sem Birgir sótti var staðsettur í Redfield. „Í skóla þessum voru aðeins um þrjú hundruð og fimmtíu
nemendur, svo að nemendafjöldinn var
töluvert minni en í Verzló. Mjög mikil
áhersla er lögð á söng og hljóðfæraleik.
Til dæmis hafði skólinn í Redfield á að
skipa hundrað manna kór og áttatíu
manna lúðrasveit. Gífurleg áhersla er
lögð á íþróttir í bandarískum skólum
og mun ekki eiga sinn líka neins staðar
í heiminum nú á dögum. Nær allir piltar sem ekki eru líkamlega vanheilir
leggja stund á einhvers konar íþrótt.“

Stúlkurnar urðu að klæðast pilsum
Birgir virðist hafa verið mjög ánægður
með kennslufyrirkomulag í skólanum.
„Það sem er langeftirtektarverðast við
ameríska skóla er að hver kennari hefur
sína stofu en nemendurnir flytja sig á
milli. Vegna þessa fyrirkomulags voru
oft mikil þrengsli á göngunum, en þó
sérstaklega í stiganum á milli hæðanna.
... Hagaði nemandi sér ekki sem skyldi
eða trassaði að skila því sem hann átti
að skila var hann miskunnarlaust látinn sitja eftir. Stúlkurnar urðu að
koma í pilsum eða kjólum í skólann
og strákarnir að vera með belti í buxunum ef þær höfðu beltissprota, jafnvel þó svo að buxurnar væru níðþröngar. Þjálfarar og kennarar gátu
umsvifalaust skipað piltum að láta
klippa sig ef þeim þótti hár þeirra of
sítt. Sem sagt bítlagreiðsla var ekki
leyfð í Redfield High School. ...
Félagslíf í bandarískum skólum er
mjög mikið og voru starfandi mjög
margir klúbbar. „Future Homemakers
club“ var fyrir stúlkur sem höfðu áhuga
á matreiðslu og saumaskap, en „Future
Farmers club“ fyrir pilta sem bjuggu í
sveit og höfðu áhuga á búskap. Ýmsir
aðrir klúbbar voru þarna, svo sem Key
club fyrir pilta sem sköruðu fram úr
hvað námsvilja og félagsanda snerti, og
svo Keyettes sem var svipaður klúbbur
fyrir stúlkur.“
Dansleikir voru mjög margir í skólanum, að sögn Birgis, bæði formlegir
dansleikir og nokkurs konar hlöðuböll.
„Eftirtektarverðast við alla dansleiki
sem haldnir voru á vegum skólans var
að aldrei sást vín á nokkrum nemanda,
enda var mjög strangt tekið á öllu slíku
og varðaði brottrekstur úr skólanum ef
slíkt kom fyrir.
Umstang í tilhugalífinu
Burtséð frá öllum reglum og þess háttar
eru Bandaríkjamenn mjög vingjarnlegir
og virðist mér mjög auðvelt að kynnast
þeim. Kom það oft fyrir að ég fékk
næstum að vita alla ævisögu sumra
krakkanna þó að ég hefði aðeins þekkt
þá í nokkrar klukkustundir. Eins og
flestir vita þá er siðferði á mjög háu
stigi í Bandaríkjunum og siðir í sam-

1964

Birgir Harðarson fór sem skiptinemi til Bandaríkjanna veturinn 1964–1965.

bandi við skemmtanalíf unga fólksins
mjög margir. Hérna heima er vaninn sá
að kunningjar fara saman á böll, á þetta
jafnt við um pilta sem stúlkur. Í Bandaríkjunum er þessu öðruvísi háttað. Þar
má segja að nær undantekningalaust
fari stúlkur ekki á dansleik nema þær
fari með strák ... Auðvitað verður strákurinn að biðja hana formlega að koma

með sér og sækja hana heim til hennar.
Ég minnist þess að í fyrsta skipti sem
ég fór út með stelpu þá varð ég að fara
heim til hennar. Þarna var ég dreginn
inn í stofu og kynntur fyrir foreldrum
hennar. Allt þetta umstang kunni ég
mjög illa við þar sem þetta er svo frábrugðið siðunum hérna heima. Annað
atriði í sambandi við þetta efni var að
strákur mátti aldrei reyna að kyssa
stúlkuna sína í fyrsta skiptið sem þau
fóru út saman. Á þetta boðorð minnti
ameríska móðir mín mig fyrsta daginn
sem ég dvaldi á heimilinu. Ekki veit ég
hversu amerískir unglingar fylgdu þessum fyrirmælum, en eitt er víst að ég
fylgdi þeim alltaf þó að það væri erfitt
stundum.
Þó að ég hafi misst eitt ár úr námi
mínu hér í Verzló, við að fara ferð
þessa, þá sé ég alls ekki eftir því. Hvað
er meira áríðandi fyrir unglinga nú á
tímum en að fá tækifæri til að kynnast
ungmennum frá öðrum þjóðum? Til að
friður megi haldast milli þjóða þarf
skilning. Nemendaskipti eru áreiðanlega besta aðferðin til að koma á fót
slíkum skilningi.“ 0

Lélegur kvikmyndasmekkur unglinga
Einn helsti skemmtistaður okkar Íslendinga eru kvikmyndahúsin. Aðallega er það æskufólkið er þau sækir og
byggist því rekstur
kvikmyndahúsanna að
mörgu leyti á smekk
unglinganna fyrir
kvikmyndunum. En
langoftast er staðreyndin sú að gæði og
vinsældir kvikmynda
fara sjaldnast saman.
Þær kvikmyndir er
virðast best eiga uppdráttar hér eru venjulega þær lágkúrulegustu og leiðinlegustu,
eins og t.d. þær risakvikmyndir þar sem
tæknin er fyrir öllu,
búningar, viðhöfn og
allur ytri glans yfirdrepanlegur, hljómlistin ærandi og auglýsingaskrumið nær hámarki sínu. Niðurstaðan er venjulega
óraunveruleg og afkáraleg samsteypa
af bardögum og biblíusnakki.
Í Reykjavík og nágrenni hennar eru
starfandi 11 kvikmyndahús. Ef litið er
í auglýsingar dagblaðanna, má sjá að
bandarískar kvikmyndir eru í miklum
meirihluta, en þær eru oftast þær
hugsanasnauðustu og leiðigjörnustu.

Örfáar bandarískar kvikmyndir reyna
þó að teygja sig upp úr
skrúðblómadýrkun
hollywoodískrar ómenningar og voru nokkrar
þeirra sýndar fyrri hluta
síðastliðins árs. Kvikmyndahúsin í Hafnarfirði
standa þeim í Reykjavík
framar hvað val á kvikmyndum viðkemur. Hafa
þau reynt að kynna fyrir
okkur það sem hæst ber í
kvikmyndalistinni hverju
sinni. Af kvikmyndahúsum í Reykjavík ber helst
að nefna Háskólabíó sem
hafið hefur starfsemi á
kynningum hinnar nýju
ensku raunsæisstefnu í
kvikmyndalistinni.
Að lokum þetta: Næst
þegar þið ætlið í kvikmyndahús, þá farið ekki eingöngu til
að njóta líðandi stundar eða aðeins
vegna þess að það er vani, heldur
íhugið efni myndarinnar vel og reynið
að finna út tilgang hennar og boðskap. Vona ég að framtíðin beri í
skauti sér aukinn áhuga á nútíma
kvikmyndalist og gildi hennar fyrir
þjóðfélagið.
Sigurður J. Ólafsson

1965
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Kennarafélagið málsvari
kennara í kjaramálum
F

astir kennarar voru mjög fáir í
Verzlunarskólanum fram um
1960 og kenndu flestir eitthvað
í lærdómsdeild. Þeir nutu sömu
kjara og menntaskólakennarar svo
sem erindi frá einstökum kennurum
til skólanefndar sýna. Föstum kennurum fjölgaði síðan allhratt á sjöunda áratugnum. Við þetta jókst
virkni Kennarafélags Verzlunarskóla
Íslands að mun, það varð málsvari
kennaranna í kjaramálum. Fyrirmynda að samningum var leitað hjá
Félagi menntaskólakennara og
Landssambandi framhaldsskólakennara. Þrír þeirra kennara, sem
réðust að skólanum 1963–1965,
höfðu setið í stjórn síðarnefndu
samtakanna, Jónas Eysteinsson,
Lýður Björnsson og Þórhallur Guttormsson. Jónas hafði raunar verið
skrifstofustjóri þeirra um hríð og
gjörþekkti því kjaramál framhaldsskólakennara.
Úlfar Kristmundsson var formaður
Kennarafélagsins á árunum
1964–1966. Í hans hlut féll að fá
kjarasamning við skólanefndina. Talsverðar viðræður áttu sér stað og náðust samningar um flest atriði. Frágangur samnings var með öðrum hætti en
síðar tíðkaðist, hann var ekki undirritaður af fulltrúum beggja samningsaðila
heldur birti skólanefndin hann sem
samþykkt sína. Var þetta raunar sami
háttur og Reykjavíkurborg hafði á í
samningum við starfsmenn sína frá því
laust fyrir 1930 og fram á sjöunda áratuginn. Úlfar lét þess getið að þekking
Jónasar Eysteinssonar á kjaramálum
framhaldsskólakennara hefði komið að
ómetanlegum notum í viðræðum þessum.
Stjórn Kennarafélags Verzlunarskólans hafði ýmisleg afskipti af
kjaramálum félagsmanna á næstu
fimmtán árum, en á þeim tíma skipt-

Köttur í
bóli bjarnar

ust Úlfar, Lýður Björnsson og Baldur
Sveinsson á um að gegna formennsku
í félaginu.
Sömu kjör og
menntaskólakennarar
Við upphaf þess tímabils sátu kennarar skólans ekki við sama borð launalega og kennarar við menntaskólana.
Þetta var að mestu lagfært með bréfi
skólanefndar, dagsettu 7. september
1965, en þar var kunngjört að Verzlunarskólakennarar skyldu taka laun
eftir sömu launaflokkum miðað við
menntun og starfsaldur og ef þeir
störfuðu við menntaskóla. Hliðstæð
samræming á greiðslu stílapeninga
var gerð á árunum 1968–1969. Enn
vildi þó brenna við að Verzlunarskólakennarar fengju ekki launabætur
jafnskjótt og menntaskólakennarar.
Stundum bárust þessar launabætur án
þess að vitað væri um þær með verulegum fyrirvara. Skólanefnd benti
nokkrum sinnum á þetta og með
réttu, ekki hafði þá verið gert ráð fyrir slíkum útgjöldum í fjárhagsáætlun
skólans. Urðu kennarar að minnsta
kosti tvisvar sinnum að fallast á að fá
aðeins 40% af kröfu greidd af þessari
ástæðu enda yrði þá tryggt að fullar
greiðslur kæmu í framtíðinni.
Um 1960 var ekki gert ráð fyrir
vinnu kennara verslunardeildar í maímánuði. Á sjöunda áratugnum voru
laun þeirrar deildar skert sem því
nam. En þetta tók að breytast um
1970. Þá fóru kennarar einnig að fara
fram á greiðslur vegna vinnu við inntökupróf en slíkt mun áður hafa verið
einkamál skólans og nokkurra kennara. Greiðslur fyrir yfirsetu á dansleikjum nemenda þekktust ekki. Öllu
var þessu kippt í liðinn smám saman.
Árið 1973 var svo komið að samningar Félags menntaskólakennara giltu í
Verzlunarskólanum í öllum atriðum
sem máli skiptu.
Samið um starfsmat
Með lögum frá 17. apríl 1962 var

Þröngt var um kennara innan veggja
skólans á meðan hann var til húsa
við Grundarstíg. Á kennarastofunni
sátu menn þétt. Sumir töldu sig eiga
þar ákveðin sæti. Egill J. Stardal
sagði frá því að Þorsteinn Bjarnason,
bókfærslukennari, hefði eignað sér
ákveðinn stól og sest ofan á menn
sem þar fengu sér sæti. Ekki þótti
slíkt vera tilhlökkunarefni, Þorsteinn
var maður mjög þungur enda vel í
skinn komið. Engin slys hlutust þó af
þessu hátterni. 0

vinnuveitendum, ríki og sveitarfélögum, gert að semja við launþega á sínum vegum um kaup og kjör og skyldi
fimm manna dómur, kjaradómur,
skera úr um þetta atriði ef samningar
næðust ekki. Með lögum þessum
misstu sveitarstjórnir formlegt alveldi
til að ákveða kaup og kjör starfsmanna sinna sem þessir aðilar höfðu
raunar ekki beitt fullkomlega hin síðari ár. Í kjölfarið fylgdi síðan samningur um starfsmat. Það var unnið á
árunum 1967–1970 og lagt til grundvallar við kjarasamninga sem voru
undirritaðir 19. desember 1970.
Starfsmatið skyldi sýna þær kröfur
sem eðlileg ræksla starfs gerði til
starfsmanns. Vissir þættir voru skilgreindir og skyldi matið grundvallað
á þeim. Starfsþáttur var skilgreindur
sem eiginleiki sem starfið krefðist að
starfsmaður hefði til brunns að bera
og skyldi hver þáttur hafa áhrif á
laun. Eftirtaldir þættir urðu fyrir valinu: menntun, starfsþjálfun, sjálfstæði
og frumkvæði, tengsl, ábyrgð,
áreynsla og vinnuskilyrði.
Áhrif ákvæðisins um að kennarar
skyldu taka laun miðað við menntun
hafði áhrif í Verzlunarskólanum. Þar
störfuðu nokkrir kennarar sem ekki
höfðu lokið háskólaprófi. Einnig
höfðu allmargir kennarar verið
stundakennarar við skólann um árabil áður en þeir fengu fastráðningu.
Stjórn Kennarafélagsins tók þá
ákvörðun fyrir 1970 að reyna að
þoka þessum kennurum upp launastigann. Þetta mætti skilningi hjá
skólanefnd í langflestum tilvikum,
viðkomandi kennarar voru hækkaðir
í launastiganum ef sæmileg rök voru
færð fyrir beiðni um slíka hækkun,
ekki síst kennarar í greinum sem
töldust sérstakar fyrir Verzlunarskólann. Einnig var verulegum tíma varið
til að komast að raunverulegum
starfsaldri sumra kennara. Kanna
þurfti kennslu þeirra mörg ár aftur í
tímann og fá niðurstöðuna viðurkennda við ákvörðun á starfsaldri

viðkomandi kennara. Framanskráðum atriðum hafði að mestu verið
kippt í liðinn á síðari hluta áttunda
áratugarins.
Aðild að Félagi menntaskólakennara
Kennarar Verzlunarskólans voru
margir hverjir félagar í Landssambandi framhaldsskólakennara á fyrri
hluta sjöunda áratugarins. Þau samtök samþykktu á þingi sínu 1962 að
launa bæri eftir menntun. Þetta var
lagt til grundvallar í kjarasamningunum 1963, mönnum með BA-próf
voru þá úrskurðuð lægri laun en
mönnum með cand. mag.-próf en
hærri en mönnum með kennarapróf.
Þetta olli miklum deilum fljótlega eftir að kjaradómur felldi úrskurð sinn.
Lyktaði þeim svo að Landssamband
framhaldsskólakennara klofnaði.
Kennarar í framhaldsskólum, sem
lokið höfðu háskólaprófi, stofnuðu
þá Félag BA-prófsmanna. Landssamband framhaldsskólakennara bauðst
þá til að veita öllum kennurum
Verzlunarskólans inngöngu sem sérstakri deild og flutti Jónas Eysteinsson, þáverandi skrifstofustjóri sambandsins, Kennarafélaginu þessi boð.
Sumir kennarar vildu taka þessu tilboði, aðrir vildu að kennarar Verzlunarskólans fengju sem deild aðild
að Félagi BA-prófsmanna og þriðji
hópurinn sóttist eftir aðild að Félagi
menntaskólakennara. Hafði Sölvi
Eysteinsson einkum orð fyrir síðastnefnda hópnum og með því að notfæra sér tengsl við Gunnar Norland,
formann þess félags, tókst honum að
tryggja kennurum skólans aðild að
því félagi. Var aðildin samþykkt í
einu hljóði á fulltrúafundi Félags
menntaskólakennara 25. janúar
1974, en þeir Lýður Björnsson og
Þórhallur Guttormsson sátu þann
fund af hálfu kennara Verzlunarskólans. Mynduðu Verzlunarskólakennarar upp frá því deild innan Félags
menntaskólakennara. 0

Barfundir í Þjóðleikhúskjallaranum
Árið 1964 hittust kennarar á barnum í Þjóðleikhúskjallaranum eftir
að hafa fært einkunnir á jólaprófum
inn á einkunnaspjöld og í prófabækur. Þetta var kallaður barfundur
og mun siðurinn hafa tíðkast í

1964

nokkur ár. Ekki voru fleiri samkomur kennara haldnar þennan
vetur en það breyttist þegar á næstu
árum. Laust fyrir 1970 voru yfirleitt
haldnar tvær til þrjár samkomur
kennara á vetri hverjum, ýmist í

samkomuhúsum eða heima hjá einhverjum kennaranum.
Valdimar Hergeirsson, yfirkennari, lánaði oft íbúð sína undir samkomur af þessu tagi. Þær hafa
tíðkast síðan. 0

1965
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Kennarar og skólastjóri Verzlunarskólans árið 1965.

Kennarar fara í námsferð til Noregs
S
umarið 1965 var ákveðið að
senda fimm kennara við Verzlunarskólann á ráðstefnu norrænna verslunarskólakennara sem
haldin var í Noregi í byrjun júlí.
Samtökin héldu ráðstefnur fjórða
hvert ár og eins og áður hefur verið
greint frá mætti dr. Jón Gíslason
skólastjóri í fyrsta sinn fyrir hönd
Verzlunarskóla Íslands sumarið 1961.
Ákveðið hafði verið að á ráðstefnunni
1965 yrði lögð sérstök áhersla á „vélar og tækni“ og féllst skólanefnd af
þeim sökum á að senda nokkra
kennara héðan. Þorsteinn Magnússon, einn þeirra kennara sem fóru á
ráðstefnuna, lýsir aðdragandanum
svo:
„Vélar hafa jafnan verið ofarlega á
baugi þar sem málefni skólans hefur
borið á góma. Skólinn hefur þegar
keypt stóran flota góðra ritvéla, og eru
þar á meðal nokkrar rafritvélar. Einnig
hefur hann látið útbúa sérstaka
kennslustofu með 20 nýtísku samlagningarvélum. Þá hefur og mikið verið
rætt um möguleika á að kaupa „language laboratories“ til nota í skólanum,
„overhead projectors“, bókhaldsvélar,
„data processing“ tæki og önnur slík
furðuverkfæri sem víða er farið að nota
í svipuðum skólum erlendis, og sumir
kennarar skólans hafa þegar kynnst að
nokkru leyti af eigin raun.“ Ljóst er að
yfirstjórn skólans hafði mikinn metnað
í þá átt að gera Verzlunarskóla Íslands
vel tækjum búinn og þar með sem nútímalegastan. „Skólanefndinni þótti því
sjálfsagt að skólinn fylgdist með hvað

væri að gerast í þessum málum og einhverjir kennaranna kynntu sér þessa
hluti nánar til þess að unnt yrði að
taka síðar skynsamlegar ákvarðanir um
kaup og notkun véla í skólanum,“ segir
Þorsteinn.
Skólanefndin lagði til ákveðna fjárhæð og síðan voru fulltrúar skólans
valdir. Ákveðið var að senda dr. Jón
Gíslason skólastjóra, yfirkennarana tvo,
þá Valdimar Hergeirsson og Sigurð
Ingimundarson, Þórunni Felixdóttur
vélritunarkennara og Þorstein Magnússon, sem kenndi bókfærslu og reiknivélatækni, til Noregs. Ráðstefnan var
haldin í Ósló og Bergen 1.–7. júlí. Til
þess að komast til Ósló þurfti að fljúga
í gegnum London og dvaldi hópurinn í
þrjá daga í heimsborginni áður en
lengra var haldið. Í London voru dagarnir notaðir í skoðunarferðir og þótti
kennurunum ekki slæmt að hafa dr.
Jón með í för þegar söfn borgarinnar
voru heimsótt. „Okkur, gömlu nemendunum hans dr. Jóns, eru margar
stundir ógleymanlegar sem við áttum
þarna með honum,“ segir Þorsteinn.
„Ýmist fræddum við hann um ýmsa
hagnýta hluti sem fyrir augun bar,
einkum Þórunn sem var öllum hnútum kunnug frá fyrri heimsóknum sínum, eða þá að hann fræddi okkur um
ýmsa menningarlega hluti sem alls
staðar urðu á vegi okkar. ... Hann mun
svo sjálfur án efa eiga sínar minningar
um okkur hin þarna, ungæðisleg sem
við vorum og óbeisluð af sívökulum
augum nemendanna heima og öðrum
félagslegum þvingunum.“

1965

Þegar til Ósló var komið var yngri
kennurunum komið fyrir á nýju stúdentaheimili en eldri kynslóðin fékk
inni á virðulegu hóteli í miðborginni.
Þorsteinn hafði mikinn áhuga á að
kynna sér helstu nýjungar í kennslutækni og þróun véla sem mætti nota
við kennslu, svo sem rafeindareiknivél
frá IBM, tungumálakennsluvélar, kvikmyndavélar, bókhaldsvélar og nýjustu
gerð af ritvélum. Eftir að hafa rætt við
forsvarsmenn hinna ýmsu verslunarskóla komst hann einnig að þeirri niðurstöðu að Verzlunarskóli Íslands stæði
sambærilegum skólum á Norðurlöndum lítið að baki.
Frá Ósló var síðan haldið til Bergen
þar sem fyrirlestrum og umræðum var
fram haldið. „Sá fyrirlestur sem mér
fannst mest til koma var um notkun
rafreikna við kennslu, bæði til að
kynna nemendum þessi furðutæki og
eins til að flýta fyrir námi og minnka
undirbúningsstörf kennarans,“ segir
Þorsteinn. Á milli funda var farið í
skoðunarferðir um borgir og sveitir,
auk þess sem ráðstefnugestir sóttu tvær
glæsilegar veislur, aðra á Grand Hotel í
Ósló en hina í Hákonarhöllinni í
Bergen. „Einn aðaltilgangur mótsins
var sá að þátttakendur kynntust hver
öðrum, skiptust á skoðunum og ræddu
sameiginleg áhugamál og vandamál,“
segir Þorsteinn og bætir við: „Bæði var
mótið lærdómsríkt vegna efnisins sem
til meðferðar var tekið, og eins var hitt
mjög gagnlegt og skemmtilegt að fá
tækifæri til að kynnast samstarfsmönnum sínum í öðrum löndum. ... Þáttur

Íslendinganna var þó nokkur á mótinu, þó að hópurinn væri ekki stór. Við
sýndum á mörgum sviðum að við vorum starfsbræðrum okkar á Norðurlöndum engir eftirbátar, hvort heldur
var í dansi, ræðumennsku, tungumálum, þekkingu á málefnum mótsins eða
skólamálum almennt.“ 0

1966

Bílastæði við
skólann
Sumarið 1965 var bílafloti kennara og
nemenda við Verzlunarskólann orðinn
það stór að ástæða þótti til að ráðast
í gerð bílastæða við skólann. Voru
gerð bílastæði fyrir norðan gamla húsið við Grundarstíg og einnig fyrir framan nýja skólahúsið við Þingholtsstræti.
Voru bifreiðastæðin við Þingholtsstræti ætluð nemendum en hin við
Grundarstíg voru fyrir kennara og aðra
starfsmenn skólans. 0

Kaffistofa kennara
tekin í notkun
Hinn 1. október 1965 eignuðust
kennarar sitt eigið mötuneyti eða
kaffistofu eins og það var kallað. Var
hún staðsett í nýja skólahúsinu við
Þingholtsstræti. Ragnhildur Jónsdóttir, eiginkona Gunnars húsvarðar,
annaðist rekstur kaffistofunnar og
gátu kennarar fengið þar mat og
drykk gegn vægu verði bæði árdegis
og síðdegis. 0
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Skoðanakönnun Verzlunarskólablaðsins 1966

Hver var hugur nemenda?
Á

rið 1966 gerði ritnefnd Verzlunarskólablaðsins skoðanakönnun
meðal nemenda skólans. Hún
leiddi meðal annars í ljós að meirihluti nemenda væri þeirrar skoðunar
að skólinn mætti ekki verða fjölmennari, en hins vegar mætti hann verða
nýtískulegri og kennslubækur í
tungumálum mættu vera betri. Þá
vildu flestir nemendur, eða 86% aðspurðra, fella niður kennslu á laugardögum þrátt fyrir að það fæli í sér að
skóladagurinn yrði lengri aðra daga.
Flestir þeirra voru einnig fúsir til að
greiða hærri skólagjöld ef þau yrðu
notuð til að bæta skólann.
Þegar spurt var um aga í skólanum
skiptust nemendur í tvær fylkingar.
44% töldu vera of lítinn aga í skólanum
en 42% álitu agann nægilegan, 14%
tóku ekki afstöðu. Þá voru nemendur
spurðir út í leikfimikennslu en 63% aðspurðra töldu að leikfimi ætti að vera
valgrein. Þetta er athyglisverð niðurstaða í ljósi þess hversu harða baráttu
nemendur skólans háðu fyrir því að

gera leikfimi að fastri kennslugrein á
fyrri hluta aldarinnar.
Nemendur voru einnig spurðir um
þjóðmál og alþjóðastjórnmál og kemur
þar fram að 65% nemenda telja Bandaríkjamenn lengra á veg komna í menningarmálum en Rússa, 44% eru fylgjandi því að Ísland sé aðili að Atlantshafsbandalaginu og 70% telja að heiminum stafi hætta af kommúnistaríkinu
Kína. Þegar nemendur eru spurðir út í
Víetnamstríðið kemur í ljós að hópurinn er nokkuð klofinn, 27% telja að
Bandaríkjamenn „fari rétt að“ í Víetnam, 32% eru ósammála því en 41%,
treystir sér ekki til að taka afstöðu í Víetnammálinu. Þá álíta aðeins 19% aðspurðra að íslenskri menningu stafi
hætta af veru bandaríska hersins í landinu og aðeins 11% að loka eigi bandarísku sjónvarpsstöðinni á Keflavíkurflugvelli.
65% nemenda finnst tímabært að Íslendingar hefji rekstur eigin sjónvarpsstöðvar en 25% nemenda eru því andvígir. 47% aðspurðra telja áfengisneyslu

unglinga vera þjóðfélagslegt vandmál
á Íslandi en eigi að
síður eru 66%
nemenda á þeirri
skoðun að áfengisneysla unglinga
myndi ekki aukast
þótt sala á áfengum bjór yrði
leyfð. Að lokum má nefna að aðeins
12% aðspurða töldu rétt að lækka al-

mennan kosningaaldur úr 21 ári niður í
18 ár. 0

Bæjarbúar hættir að kippa sér
upp við spariklædd ungmenni
Peysufatadagur Verzlunarskólanema haldinn hátíðlegur

P

eysufatadagur Verzlunarskólanema er orðinn árlegt fyrirbrigði hér í Reykjavík, og bæjarbúar því löngu hættir að kippa sér
upp við það þótt þeir sjái stóran hóp
pilta og stúlkna arka um bæinn með
gleðilátum og söng – stúlkurnar
klæddar peysufötum og piltarnir
klæddir kjólfötum með virðulega
pípuhatta á höfði.
Í gær var einn slíkur dagur hér í
Reykjavík. Árrisulir borgarar sem áttu
leið fram hjá Hljómskálagarðinum
urðu þá varir við glæstan hóp æskufólks í peysufötum og kjólfötum sem
hafði fylkt liði í garðinum. Heyrðust
hlátrasköllin langar leiðir og vegfarendur staðnæmdust eitt andartak eins
og af gömlum vana, brostu ofurlítið í
kampinn og hugsuðu með sér: Jæja,
þá eru Verzlunarskólanemar að kveðja
skólann sinn.
Þegar allir þeir sem ætluðu að taka
þátt í þessum peysufatadegi voru
mættir til leiks, hélt fylkingin í blómabúðina Rósina í Vesturveri þar sem allir fengu nelliku í barminn. Er þeirri
athöfn var lokið héldu Verzlunarskólanemar að styttu Skúla Magnússonar –
mannsins sem mest og ötulast barðist
fyrir frjálsri verslun hér á landi. Þar
hélt einn 4. bekkinga, Sveinn Guðjónsson, ræðu og síðan hylltu nem-

sóttur heim gamall kennari Verzlunarskólans, Magnús Guðmundsson. Var
þar flutt ræða og honum færð að gjöf
minningabók 4. bekkjar. Að því loknu
var aftur haldið upp í Verzlunarskóla
og kennarar þeir sem ekki voru viðstaddir kveðjuathöfnina um morguninn kvaddir.
Nú voru 4. bekkingar farnir að
þreytast af langri göngu og var því gert
hlé fram eftir degi en um kvöldið hittust nemendur aftur á Hótel Borg þar
sem stiginn var dans fram eftir nóttu.
Morgunblaðið, 12. mars 1966

1965

Frá peysufatadeginum 1963.

endur styttu Skúla. Að því loknu var
haldið að styttu Jóns Sigurðssonar á
Austurvelli. Þar flutti Þorsteinn Pálsson, einn nemendanna, ræðu og síðan
hylltu nemendur styttu hans.
En nú vildu Verzlunarskólanemar
hverfa eitt andartak frá alvörunni, og
fyrir áeggjan piltanna, héldu nemendur auðvitað upp að Kvennaskólanum.
Þar flutti Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
minni kvenna, og Kvennaskólastúlkur
svöruðu auðvitað með því að syngja
„Táp og fjör og frískir menn“, við mikinn fögnuð piltanna.
Nú héldu 4. bekkingar niður í

1965

Verzlunarskóla þar sem kennarar voru
kvaddir og þeim fluttar ræður.
Gleymdust þá allar fornar væringar.
Síðan ákvað æskufólkið að gleðja ellina ofurlítið og því var næst farið í
Elliheimilið þar sem nemendur sungu
fyrir gamla fólkið.
Það var farið að líða að hádegi og
maginn var farinn að segja til sín. Því
héldu nemendur á Hótel Sögu þar sem
snæddur var dýrindis hádegisverður.
Þegar allir voru mettir orðnir hófst
gönguferðin á ný og var þá gengið að
styttum Ingólfs Arnarsonar og Hannesar Hafstein og þær hylltar, en síðan var

1966

✔ Sigríður Sigurðardóttir handknattleikskona
kjörin íþróttamaður ársins fyrst kvenna

✔ Hljómar frá Keflavík gefa út fyrstu plötu
sína. Á henni eru lögin Fyrsti kossinn og
Bláu augun þín

✔ Íþróttahöllin í Laugardal tekin í notkun
✔ Winston Churchill fyrrum forsætisráðherra
Breta er látinn

✔ Bandaríkjamenn hefja loftárásir á NorðurVíetnam

✔ Malcolm X blökkumannaleiðtogi myrtur í
New York
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Litríkur kennari lítur um öxl
Sigurður Guðjónsson eða „Siggi lærer“

S

igurður Guðjónsson, eða Siggi
lærer, eins og hann var jafnan
kallaður, er eins konar goðsagnapersóna í sögu Verzlunarskólans.
Siggi lærer var ef til vill einn af þeim
kennurum sem nemendur töldu að
ættu sér ekkert líf utan kennslustofunnar. Hann var jafn eðlilegur hluti af
Verzlunarskólanum og gömlu
skólapúltin. Sigurður kenndi við skólann í 36 ár, frá árinu 1930 til ársins
1966, en þar á undan hafði hann
kennt við Flensborgarskólann í 11 ár.
Árið 1966 héldu útsendarar Verzlunarskólablaðsins til fundar við Sigga
lærer í því skyni að fletta hulunni ofan af goðsögninni og skyggnast inn í
líf þessa nafntogaða kennara. Samantekt af frásögn þeirra fer hér á eftir.
Eins og tvítugur æskumaður
„Eitt vetrarkvöld, þegar höfuðskepnurnar létu hið versta, og Kári feykti öllu
lauslegu út í buskann, datt okkur í hug
að heimsækja Sigurð Guðjónsson og
biðja hann að segja okkur eitthvað frá
liðnum tímum. Þegar við komum í
Hellusundið sjáum við ljóstýru í glugganum hjá Sigurði. Við bregðum okkur
inn. Þegar við erum komnir upp á aðra
hæð, sjáum við fyrir framan einar dyrnar hanga á snaga ljósan frakka og gráan
hatt af gömlu gerðinni, og fyrir neðan
standa svartar yfirgefnar skóhlífar. Við
berjum að dyrum og innan tíðar stendur Sigurður sjálfur í dyrunum, hnarreistur og beinn í baki eins og tvítugur
æskumaður og býður okkur inn í vistlegt herbergi og vísar okkur til sætis, en
sest sjálfur við stórt, gamalt skrifborð,
alþakið ýmsum blöðum og skjölum.
Við berum nú upp erindið og tekur
Sigurður vel í það að segja okkur frá
starfi sínu sem kennari.
Lærdómsdeildin bætti skólaandann
„Ég kem að Verzlunarskóla Íslands
1930 um haustið, var fyrsta veturinn

með Jóni Sívertsen á Vesturgötunni, í
gamla húsinu, sem er fyrir vestan
Naustið. Páll Sveinsson var formaður
skólanefndar þegar ég sótti um. Það
var laus kennarastaða í dönsku í fyrsta
bekk og kannaðist Páll við mig og vissi
að strákarnir úr Flensborg höfðu alltaf
staðið sig vel í dönsku, og svo naut ég
sko auðvitað góðs af. Áður en lærdómsdeildin kom til sögunnar kenndi
ég í fyrsta og öðrum bekk dönsku og
landafræði, en eftir að lærdómsdeildin
kom til sögunnar bættist við Íslandssaga, og þá var ég búinn að fá fulla
kennslu aftur. Ég get sagt ykkur það
að kenna þessar greinar hef ég enn þá
sömu ánægju og þegar ég var 28 ára,“
bætir Sigurður við.
„Með tilkomu lærdómsdeildarinnar
skapast nýr andi, sem hafði mjög vekjandi og menntandi áhrif og hvatti
menn til þess að sinna náminu vel.“
Teljið þér að þessi áhugi hafi farið
þverrandi?
„Nei, nei, en déskotans skarkalinn í
bænum hefur skapað dálítinn óróa í
fyrsta bekk. Sum börn hafa ekki lært
þær siðvenjur sem krefjast verður, en
þau eru svo fá að maður er ekkert að
ergja sig út af því.“
Ferðalög með nemendum út fyrir
bæinn
Við höfum heyrt að þér hafið farið með
nemendur í skíða- og gönguferðir áður
fyrr?
„Jú, jú, það var afar mikill siður í
skólastjóratíð Vilhjálms að fara á skíði
tvisvar sinnum á vetri með fyrsta og
annan bekk, og það féll alltaf í minn
hlut að fara með. Á daginn renndu
krakkarnir sér á skíðum en þegar
kvölda tók tíndust þau inn og
skemmtu sér við dans og spil. Þetta
voru ógleymanlegar ferðir.“
„Við fórum líka oft í gönguferðir,“
heldur Sigurður áfram, „t.d. upp í
Öskjuhlíð, út í Skerjafjörð og alla leið

Bókarinn og
Siggi lærer kvaddir
Við skólasetningu 1966 þakkaði dr.
Jón Gíslason skólastjóri þeim Sigurði

Guðjónssyni, Sigga lærer,
og Þorsteini Bjarnasyni,
Bókaranum, fyrir langan og
farsælan starfsferil við Verzlunarskólann. Þorsteinn hafði þá starfað við
skólann í 35 ár en Sigurður í 36 ár.
Dr. Jón sagði við þetta tækifæri að
nemendur Sigurðar hefðu „jafnan
metið við hann hina miklu alúð er
hann lagði við kennsluna og hina
ágætu mannkosti hans“. Þá bætti
hann við að „Sigurður væri allra
manna þjóðhollastur. Hefði hann verið næsta ótrauður við að vekja athygli
nemenda á afrekum forfeðra vorra
fyrr og síðar og eggjað æskulýðinn
Þorsteinn Bjarnason kenndi við skólann í 35 ár.

1965

Sigurður Guðjónsson kenndi við skólann í 36 ár. Hann er hér, annar frá hægri, ásamt nemendum og
samstarfsmanni.

að Vífilsstöðum. Þá fórum við líka oft
um bænadagana í stærri gönguferðir.
Þá gengum við fyrst upp að Helgafelli
fyrir ofan Hafnarfjörð, 10 til 12 krakkar, og síðan suður að Kleifarvatni.
Þetta var um 30 kílómetra ganga. Já,
þið getið nærri að það var gaman að
þessu þó að við værum dálítið þreytt
stundum. ...
Þegar Hekla gaus 1947 fórum við í
október upp að Næfurholti til þess að
sjá gosið, fararstjórar voru Gísli Ásmundsson [þýskukennari] og ég. Við
sáum fjallið um kvöldið uppljómað í
tunglsljósi og jarðeldum, eins og risaborg með rauðum ljósum, þegar glitti í
glóandi hraunið.“
En af hverju lögðust þessar ferðir niður?
„Þegar hernámið kom varð þetta
miklu meiri vandkvæðum bundið en
áður, svo var það líka að það skrifuðu
sig svo margir á listana og sögðust
ætla með en komu svo aldrei,
en hinir urðu svo að borga
mismuninn.“
Hart að vera rekinn út á
gaddinn vegna aldurs
Hvernig hefur samstarfið verið
við nemendur?
„Það hefur alltaf
verið gott samstarf
milli mín og nemend-

anna, og margir þeirra hafa komist til
vegs og virðingar. Ég á góðar minningar um alla í skólanum sem hafa verið
mér góðir. Margir þeirra hafa gefið
mér margt ágætra bóka sem þið sjáið
hérna í hillunum,“ og bendir um leið
með stolti á sneisafulla bókaskápana.
„Ég hef lært í mínu starfi að vinna
alltaf með því góða. Við verðum að
muna það að menntun er arfur sem
aldrei verður tekinn aftur, eða eins og
máltækið segir: „Mennt er máttur.““
Hvernig finnst yður að kenna ekki
nema fimm tíma á viku?
„Það er leiðinlegt að fá ekki að
kenna nema einn tíma á dag. Þó að
menn séu orðnir sjötugir, ættu þeir að
fá að kenna fulla kennslu ef þeir hafa
fulla starfskrafta. Ég vildi gjarnan fá að
kenna meira og finnst það hart að vera
rekinn út á gaddinn við sjötugt meðan
ég hef enn fulla heilsu og
krafta. Ég veit að dr. Jón
skilur þetta mæta vel en
hann verður að fara eftir
settum reglum. En ég tek
alltaf nemendur í dönskutíma hér heima. Það er alltaf
gaman að hafa ungt
æskufólk í læri,“ og
við þessa tilhugsun
lyftist aftur á honum
brúnin.“ 0

lögeggjan til að taka sér
afreksmennina til fyrirmyndar.“
Um Þorstein sagði dr. Jón:
„Mætti svo að orði komast að
Þorsteinn hefði með kennslu sinni og
kennslubókum lagt traustan grundvöll
að bókfærslunni, þessari undirstöðugrein allra þeirra er að viðskiptum
starfa, enda hefðu nemendur Þorsteins sýnt það við ýmis tækifæri að
þeir hefðu kunnað að meta kennslu
hans. Samstarfsmenn Þorsteins við
skólann mundu líka sakna hans.
Hefði hann verið einn þróttmesti persónuleiki í þeirra hópi um 35 ára
skeið.“ 0

1966

1966
✔ Ríkisútvarpið byrjar sjónvarpsútsendingar
✔ Samningar undirritaðir um byggingu
álvers í Straumsvík

✔ Ríkið kaupir Skaftafell í Öræfum undir
þjóðgarð

✔ Indíra Gandhi verður forsætisráðherra
Indlands

✔ Hneykslanleg tíska: Konur ganga í afar
stuttum pilsum, „pínupilsum“

✔ Mao Tse-tung boðar menningarbyltingu í
Kína. Hundruðum skóla lokað
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Verzlunarskólastúdentar halda út í heim

Fjögurra landa ferð
Á

sjöunda áratugnum skapaðist
sterk hefð fyrir útskriftarferðum 6. bekkjar. Smám saman
fóru þær að þróast úr því að vera
menningarferðir um helstu merkisstaði Evrópu, í að vera skemmtiferðir á sólarströnd. Margrét Hannesdóttir skrifaði grein í Verzlunarskólablaðið árið 1967 þar sem hún lýsti
útskriftarferð 6. bekkjar sumarið
1966. Greinin er skemmtilega skrifuð og í henni segir bæði frá skoðunarferð um næturlíf Parísarborgar,
strandlífi á Spáni, siglingu á Genfarvatni og verslunarleiðangri í
London.

Kampavín og kransakökur
„Mánudagur! Í þann mund er hinn
venjulegi borgari reis úr rekkju og
nöldraði með sjálfum sér yfir að helgin
væri liðin og amstur og strit hversdagsins tekið við að nýju, flykktust
nýstúdentar Verzlunarskóla Íslands út
á flugvöll til að hverfa á vit ævintýranna í ókunnum löndum.
Er við höfðum komið okkur vel fyrir í flugvélinni og veifað til mömmu og
pabba hófum við að ræða ferðaáætlunina og aðrar áætlanir af kappi. Skyndilega birtist flugfreyja í dyrunum með
stóran bakka er á voru kampavínsflöskur og kransakökur. Við hefðum
ekki orðið meira hissa þótt lítill bústinn engill hefði flogið inn um gluggann. En málið skýrðist brátt. „Skál fyrir Kjartani Lárussyni, hann er tuttugu
og eins í dag“. Það var tvíburabróðir
hans, Guðmundur, er hélt þessa hugljúfu ræðu betri helming sínum til
heiðurs.

Á sjöunda áratugnum þróuðust útskriftarferðir stúdenta frá því að vera menningarreisur í átt til þess að verða almennari skemmtiferðir. Myndin er úr útskriftarferðinni 1964.

Heimsókn í bækistöðvar NATO
Tíminn flaug áfram og við flugum þessa
venjulegu leið; Glasgow-London-París.
Þegar við komum til Parísar, borgar
gleðinnar, voru flestir orðnir þreyttir og
slæptir og vildu helst fara beint heim á
hótel að hvíla sig. En það var engin
miskunn hjá Magnúsi. Við fengum
klukkustund til að snyrta okkur og þvo
af okkur ferðarykið og síðan var haldið
í kynningarferð er nefnd var „Paris by
night“. Við heimsóttum nokkra næturklúbba í fylgd leiðsögumanns. Þar á
meðal Lido, sem mun vera einn fræg-

asti næturklúbbur veraldar. Þegar þessari ágætu ferð var lokið fýsti okkur að
sjá meira og nóttin leið fyrr en varði.
Einkennileg borg, París. Þar virðist ekki
vera nein nótt. Við bjuggum í hjarta
borgarinnar. Rétt við Montmartre listamannahverfið og Pigalle skemmtihverfið. Allt virtist í fullu fjöri alla liðlanga
nóttina. Smábúðir voru opnar og götusalarnir seldu allt milli himins og jarðar.
Daginn eftir snæddum við miðdegisverð í aðalbækistöð NATO í París og
hlýddum á geysimerkan fyrirlestur um
starfsemi samtakanna.

Óvíða jafn gott að versla
Frá Spáni var haldið til Sviss. Það var
dásamlegt að koma í hreina loftið og
goluna þar eftir hitamolluna á Spáni.
Við sigldum á Genfarvatni og skoðuðum ævaforna kastala. Að lokum var
flogið til London. Mikil voru viðbrigðin. Allt var blautt og skítugt. Við
söfnuðum þó í okkur kjarki og skoðuðum það markverðasta í borginni.
Auk þess versluðum við þó nokkuð
því að óvíða mun vera eins gott að
höndla og í London. Þá hófst seinasti
áfanginn, London-Glasgow-Reykjavík. Mikið var gott að vera á heimleið.
Þegar við kvöddumst á flugvellinum og þökkuðum hvert öðru fyrir
ánægjulega ferð, hygg ég að við höfum flest fundið að við vorum ekki
lengur einn bekkur, ein heild, er
myndi hittast aftur að hausti. Við vorum hópur einstaklinga er voru að
leggja af stað, sitt í hvora áttina.“ 0

Útskriftarnemar fyrir framan Eiffelturninn í París 1964.

1964

Viðbjóðslegt nautaat
Næsti áfangi var Spánn. Nánar tiltekið Llorret de Mar. Þar var sólskin og
hiti eins og við var að búast. Enda
varð lítið úr skoðunarferðum. Við
lágum í sólbaði, sváfum og borðuðum
og fórum svo aftur í sólbað. Það þótti
næstum tíðindum sæta ef einhver
lagði það á sig að labba niður í bæ.
Þó fórum við einn dag til Barcelona
til að sjá nautaat. Það var í einu orði
sagt viðbjóður. Hópur af mönnum
kom saman til að murka á ógeðslegan
hátt lífið úr nautum er hafa verið alin
upp með það fyrir augum að seigpína
þau, öðrum til skemmtunar. Hvað
segja dýraverndunarfélagsmenn?

1965
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5. kafli

1966–1979
Skólabyggðin við Grundarstíg

Skólinn kaupir Hellusundshúsið
M

eð nýbyggingunni við Þingholtsstræti var bætt úr brýnni
þörf og gafst skólanum nú
tækifæri til að taka við fleiri nemendum og bjóða upp á fjölbreyttara nám.
Ekki leysti hún þó húsnæðisvandann
að fullu. Árið 1966 keypti skólinn
húsið Hellusund 3 og átti þá allt
hornið sem afmarkaðist af Grundarstíg, Hellusundi og Þingholtsstræti.
Með kaupunum jókst verðmæti eignarinnar og kann það að hafa skipt
máli þegar þau voru afráðin. Húsið
hafði áður verið íbúðarhús og var
ekki heppilegt sem kennsluhúsnæði.
Það var og er á hinn bóginn hið
snotrasta.
Hellusund 3 nýttist ekki vel til
kennslu en þó var neðri hæðin notuð

undir vélritunarkennslu sem þar var alfarið til húsa. Ein almenn kennslustofa
var á efri hæðinni en auk hennar var
þar smárými fyrir bókasafn skólans. Almennt gekk Grundarstígur 24 undir
nafninu Gamli skólinn, Þingholtsstræti
36 hét Nýi skólinn og Hellusund 3 Vélritunarhús.
Húsakostur skólans jókst því verulega á sjöunda áratugnum en þó varð
skólinn að taka húsnæði fyrir kennslu á
leigu. Íþróttakennsla fór öll fram í
leiguhúsnæði, einkum í íþróttahúsi
Jóns Þorsteinssonar við Lindargötu.
Námskeið fyrir gagnfræðinga voru
haldin á vegum skólans á þessum árum
og langoftast í leiguhúsnæði, t.d. húsakynnum við Hafnarstræti eða í Miðbæjarskólanum. 0

Skólinn eignaðist húsið við Hellusund 3 árið 1966 og var það í daglegu tali kallað „Vélritunarhúsið“.

Húsin þrjú

Inntökupróf
í 3. bekk

séð með augum nemanda

Þ

að er furðulegt en satt. Skólinn
okkar stendur við þrjár götur;
við Grundarstíg, Hellusund og
Þingholtsstræti. Fyrsta húsið, Grundarstígshúsið, eða Gamla skólann eins
og nemendur kalla það, byggði Thor
heitinn Jensen á sínum tíma.
Gamli skólinn
Kjallari hússins er dimmur og drungalegur. Ef ekki væri hér raflýsing og
neon-klukka sem minnir fólk á að
súpa hressilega á Egils-appelsíni mætti
ætla að hér væru enn svörtustu miðaldir. Þarna er langur mjór gangur sem
ber nafnið „undirheimar“. Þar safnast
latir nemendur saman í frímínútum og
skólabúðin býður undirheimafólkinu
upp á gosdrykki, sælgæti og annað
sem skemmir tennurnar. Inn af ganginum eru nokkrar kompur. Ein hýsir
áhugalausa nemendur, önnur er fundarherbergi fyrir allar þær nefndir,
stjórnir og óstjórnir sem í skólanum
eru. Enn ein kompan kallast „toilet“ og
er aðeins ætlað fyrir karlmenn.
Á fyrstu hæð eru eintómar kennslustofur og ein kennarastofa með gólf-

Í Nýja skólanum var hátíðarsalur skólans,
kennslustofur, kennarastofa og skólabúð.

teppi og þar má reykja. Þar er líka
hryggðarmynd í líki fatahengis, stærðar klukka sem er sjaldan rétt og
myndarleg brunabjalla. Upp á aðra
hæð ganga tveir stigar, sannkallaðar
hryggðarmyndir. Annar er fyrir kennara og nemendur úr lærdómsdeild en
hinn fyrir afganginn og er miklu lakari. Það brakar í hverju þrepi og hann
hristist og skekst við minnsta umgang.
Þarna uppi eru auðvitað kennslustofur
og svo skrifstofa skólastjóra, teppalögð. Inn á teppið fara auðnulausir
nemendur sem sofa of mikið á daginn
og fara út á kvöldin, og nemendur
sem hafa verið vondir við kennarana.
Á helmingi efstu hæðar býr 6. bekkur. Þeir eru svo hátt uppi að þeir geta
setið sperrtir og horft niður á almúgann (þ.e. 1.–5. bekk) með vanþóknun.
Á hinum helmingnum býr Gunnar
húsvörður. Hann á Moskowitsch en
Ragna kona hans á þvottavél. Þau eru
þeir starfsmenn skólans sem njóta vinsælda.
Nýi skólinn
Á jarðhæð hússins er hátíðarsalurinn
sem liti út eins og eyðimörk ef ekki
væru þar nokkur málverk eftir íslenska meistara. Hátíðarsalnum er
skipt í tvo misstóra hluta með tjaldi
miklu sem á að vera hljóðhelt. Í minna
hólfinu sitja „námskeiðsþursar“ og
reyna að læra, en námskeiðið er 6
mánaða skóli fyrir gagnfræðinga. Fyrir
framan hátíðarsalinn er breiður gangur
með þykkum reykjarmekki og þar er

1966

„Það brakar í hverju þrepi,“ segir Halldór G.
Briem í umfjöllun sinni um Gamla skólann.

önnur skólabúð. Í þessum gangi
standa nemendur í frímínútum og þar
getur allt logað í slagsmálum fyrir
kosningar. Þarna á ganginum er líka
klefi með biluðum síma. Uppi á lofti
eru kennslustofur og kennarastofa án
gólfteppis.
Hellusund
Árið 1966 festi skólinn kaup á húsi
Ágústs H. Bjarnasonar prófessors við
Hellusund. Ágúst var einn af fyrstu
þýskukennurum við skólann en kona
hans, frú Sigríður J. Bjarnason, kenndi
ensku á fyrstu árum skólans. Hús
þetta var lagfært og gerð þar vélritunarstofa og reiknivélastofa. Auk þess er
þar til húsa bókasafn skólans í herbergi sem er alltaf lokað.
Skólinn okkar er ekki alveg fullkominn en samt þykir okkur bara
vænt um hann.
Halldór G. Briem, 4.-B
Verzlunarskólablaðið, 1968

Þegar Verzlunarskólinn eignaðist
húseignina við Hellusund voru
komnar nýjar forsendur fyrir því að
stækka skólann. Því var ákveðið að
leyfa unglingum sem lokið höfðu
prófi úr gagnfræðaskóla að þreyta
inntökupróf í 3. bekk. Var prófað í
sjö greinum; íslensku, dönsku,
ensku, þýsku, stærðfræði, bókfærslu
og vélritun. Yfirleitt voru prófkröfur
þær sömu og við lokapróf úr 2. bekk
skólans. Á vélritunarprófinu þurftu
nemendur til dæmis að ná
150–200 slögum á mínútu.
Af þeim 32 gagnfræðingum sem
þreyttu prófið stóðust 19 og settust
þeir á skólabekk í 3. bekk Verzlunarskólans haustið 1966. Þrátt fyrir
þessa breytingu fækkaði nemendum
örlítið milli ára 1965 og 1966, veturinn 1966–1967 luku aðeins 483
prófi frá skólanum (þátttakendur á
námskeiði skólans fyrir gagnfræðinga
eru ekki meðtaldir). Nemendum
fjölgaði ekki að ráði fyrr en haustið
1968 en þá voru þeir orðnir 613 og
við upphaf skólaárs 1970 voru nemendur orðnir 731 talsins. 0

Skólagjöld
Skólagjöld skulu greiðast fyrirfram fyrir skólaárið
og verður þeim veitt móttaka í nýja skólahúsinu
mánudaginn 16. september kl. 9–17.
Skólagjald er að þessu sinni kr. 7.000 + félagsgjöld kr. 500; samtals kr. 7500.
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Verzlunarskólablaðið í sókn
V

erzlunarskólablaðið kom út í
fyrsta sinn árið 1933 og var þá
32 síður. Næstu tuttugu árin
stækkaði blaðið jafnt og þétt og var
72 síður árið 1958 en í byrjun sjöunda áratugarins dró nokkuð af því.
Vaxandi dýrtíð og tilheyrandi fjárhagsörðugleikar urðu til þess að auka
á erfiðleikana við útgáfuna. Verzlunarskólablaðið var til dæmis aðeins 66
síður árið 1965 en ári síðar tók mjög
metnaðarfullur ritstjóri við blaðinu,
Jóhann Briem. Hann réðst í að end-

Jóhann Briem, ritstjóri Verzlunarskólablaðsins
1965.

urskipuleggja útgáfuna frá grunni,
selja fleiri eintök, auka auglýsingatekjur og stækka blaðið um nærri
helming. Eftir útskrift varð Jóhann
ritstjóri Frjálsrar verslunar.
Árið 1967 var Gunnlaugur Briem
ritstjóri Verzlunarskólablaðsins og gaf út
fallegt og mikið blað. Sérstök áhersla
var lögð á að hafa skemmtilegar
myndir og vanda uppsetningu blaðsins. Auk þess voru í blaðinu fjölmargar greinar um menntun og framtíðarhorfur Verzlunarskólanema. Í ritstjórn-

Gunnlaugur Briem, ritstjóri Verzlunarskólablaðsins
1967.

arpistli segir Gunnlaugur: „Auk þess
hlutverks að vera
málgagn nemenda
er Verzlunarskólablaðið samtímis
kynningarrit, einasti
afrakstur innanskólaútgáfustarfsemi
sem kemur fyrir
augu almennings.
Þetta eintak er helgað viðfangsefninu
„Framtíð verslunarmenntunar“. Með
því er leitast við að
varpa ljósi á hverjar
breytingar og tilfærslur þurfi að
verða á uppfræðslu
verslunarstéttar á Íslandi.“ Svipuð viðhorf koma fram í ritstjórnarpistli Helga
Magnússonar árið eftir. Þar segir: „Hlutverk blaðsins er að gefa nemendum
kost á að koma skoðunum sínum á
framfæri út á við, auk þess sem það er
kynningarrit og á að auka tengsl velunnara við skólann.“ Verzlunarskóla-

blaðið var því augljóslega ekki aðeins
ætlað til skemmtunar og fræðslu heldur átti það einnig að efla tengsl eldri
nemenda við skólann og viðhalda
góðri ímynd hans. 0

Listafélagið hefur starfsemi
Listafélag var stofnað í Verzlunarskólanum þann 25. desember 1966. Að
stofnun þess stóðu nokkrir ungir menn
sem áður höfðu myndað Egils-Skallagrímssonarvinafélagið en það var lokaður klúbbur áhugamanna um fornbókmenntir. Listafélaginu var ætlað
víðtækara hlutverk en Egilsfélagið
hafði haft og því voru myndaðar þrjár

deildir innan þess; myndlistardeild,
bókmenntadeild og tónlistardeild.
Hver deild starfaði nokkuð sjálfstætt
og hafði sína eigin stjórn. Formenn
þessara þriggja stjórna mynduðu svo í
sameiningu stjórn Listafélagsins, ásamt
formanni og gjaldkera sem kosnir voru
sérstaklega. Hlutverk Listafélagsins var
meðal annars að skipuleggja leikhús-

ferðir, bókakynningar, dráttlistarnámskeið og hljómlistarkynningar. Á fyrsta
starfsári félagsins hélt myndlistarmaðurinn Baltasar Samper námskeið fyrir
nemendur og reyndist myndlistardeildin einnig vera kröftugasta deild félagsins. Vegna fjárskorts var starfsemi bókmenntadeildar og tónlistardeildar í algjöru lágmarki árið 1967. 0

í Kaupmannahöfn: Danmörk 14, Ísland 2

✔ Brúin yfir Jökulsá á Sólheimasandi vígð
✔ Fyrsta íslenska sjónvarpsleikritið: Jón
gamli eftir Matthías Johannessen

✔ Meðlimir Rolling Stones sakaðir um
eiturlyfjamisferli

✔ Ísraelsher gjörsigrar heri Egyptalands,
✔ Suðurafríski læknirinn Christian Barnard
græðir hjarta í mann

Nýjar áherslur í ritstjórn Viljans

Skrifstofan færð inn
í skólabygginguna

og hefur það að mestu
haldist. Kröfur um efnisgæði voru færðar upp á
við eins og fært þótti og
færri síður helgaðar samansetningi þeirra sem síst
töldust sendibréfsfærir.“
Þrátt fyrir þessa breytingu er Björn ekki fullkomlega ánægður. Hann
segir að erfitt sé að koma
til móts við alla nemendur
en það sé þó öðrum þræði
tilgangur blaðsins sem er
málgagn allra nemenda.
Orðrétt segir hann: „Öruggasta leiðin til glötunar
er að reyna að gera öllum
til hæfis. Það sýnir dýrkeypt reynsla fyrri ritstjóra.“ 0

1966

✔ Landsleikur í knattspyrnu á Idrætsparken

Sýrlands og Jórdaníu á sex dögum.
Hertaka Vesturbakkann og Golan-hæðir

Yngri nemendum „bolað frá“
Á sjöunda áratugnum lenti Viljinn
enn einu sinni í tilvistarkreppu. Erfitt
reyndist að fá nemendur til að skrifa
skynsamlegar og góðar greinar í blaðið og ekki hlaupið að því að gera öllum lesendum til hæfis. Björn Björnsson, sem ritstýrði Viljanum 1967,
skrifaði grein um málið í Verzlunarskólablaðið árið eftir þar sem hann útskýrði hvernig reynt hefði verið að
auka gæði Viljans á undanförnum árum. Hann segir meðal annars:
„Um stjórnarskipti 1966 þótti aðstandendum blaðaútgáfu Verzlunarskólans bikar fullur svo að út úr
flóði. ... Þvílík flatneskja einkenndi
skrif og hugmyndir að í hreinan voða
var stefnt. Frá og með þeim tíma var
stefnu og kröfum ritstjórnar kúvent.
Þeim hópi nemenda sem sat fyrstu
tvo bekkina var algjörlega bolað frá

1967

Kirsten Friðriksdóttir sem gegnt hefur
gjaldkerastörfum fyrir skólann á Laufásvegi 26, Verslunarráði, flutti í haust
með skrifstofu sína á miðhæð gamla
skólahússins við Grundarstíg þar
sem áður var kennarastofan. Kennarastofan var hins vegar flutt niður á
neðri hæð, í hornstofu í suðurenda
hússins. Miðar þessi ráðstöfun, sem
gerð var samkvæmt tillögu hins nýja
skólanefndarformanns, Gunnars G.
Ásgeirssonar stórkaupmanns, til stórbóta. Er skólastjóra mikill styrkur að
því í sínu starfi að hafa skrifstofuna í
tengslum við sína bækistöð, ekki síst
meðan jafnhæf kona og frú Kirsten
annast skrifstofustörfin.
Skólaskýrsla VÍ 1966–1967

1967
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Nemendafélag Verzlunarskóla Íslands stofnað
N
emendafélag Verzlunarskóla
Íslands var stofnað í ársbyrjun
1967 og tók þá við hlutverki
Málfundafélagsins sem fram að því
hafði haft umsjón með öllu félagslífi í
skólanum. Um leið var ýmsum störfum sem höfðu verið á höndum formanns Málfundafélagsins dreift á
aðra aðila, til dæmis fékk formaður
Listafélagsins það verkefni að sjá
framvegis um að skipuleggja leikhúsferðir og formaður Skemmtinefndar
tók að sér að sjá um opin hús. Formaður Málfundafélagsins hafði eftir
það aðeins umsjón með málfundum,
ræðunámskeiðum og ræðukeppni.
Með hinu nýja fyrirkomulagi varð
Nemendafélagið, skammstafað NFVÍ,
eins konar yfirstjórn annarra félaga og
klúbba í skólanum. Stjórn NFVÍ var
skipuð fimm einstaklingum, forseta,
féhirði, formanni MFVÍ, formanni
Skemmtinefndar og ritstjóra Viljans.
Auk þess voru í stjórninni tveir meðstjórnendur og voru það formenn
Listafélagsins og Klúbbasambandsins.
Athygli vekur að hvorki ritstjóri Verzlunarskólablaðsins, formaður Íþróttafélagsins né formaður Nemendamótsnefndar áttu sæti í stjórninni.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson í ræðustól. Hann samdi
lög Nemendafélagsins ásamt þeim Friðriki
Pálssyni og Þorsteini Pálssyni.

Þrír nemendur í
skólanum, þeir Þorsteinn Pálsson, Friðrik Pálsson og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, sömdu
lög NFVÍ og fengu
síðan aðra nemendur, sem höfðu góða
þekkingu á félagsmálum, til að lesa
lögin yfir. Þau voru
endanlega samþykkt á aðalfundi
félagsins 27. janúar
1967 og telst það
vera stofndagur
NFVÍ.
Á þessum fundi
var fyrsta stjórn
félagsins kosin. Í
Verzlunarskólablaðinu segir svo
frá: „Þegar gengið
var til kosninga í
fyrsta sinn eftir
hinu nýja skipulagi
gætti mikils glímuskjálfta í herbúðum
lagasmiða. Óttast var að kjörsókn yrði
lítil vegna ónógrar þekkingar nemenda
á skipulagi þessu. En þessar hrakspár
höfðu ekki við neitt að styðjast. Kjörsókn varð meiri en oftast áður, eða
96,7%.“ Á þessum fundi var listakosningin sem áður hafði tíðkast lögð niður og þess í stað var tekið upp einstaklingskjör.
Fyrsti forseti Nemendafélagsins var
Árni Árnason. Aðspurður um starfssvið sitt svaraði hann: „Forseti er
oddamaður stjórnar Nemendafélagsins
og hefur yfirumsjón með öllu sem það
varðar. Hann sér um skipulagningu félagslífsins og niðurröðun kvölda á sal.
Einnig er hann tengiliður skólastjóra

og nemenda.“ Árni brautskráðist sem
stúdent frá Verzlunarskólanum vorið
1970. Að námi loknu hélt hann til
Bandaríkjanna og lauk MBA-prófi frá
Háskólanum í Minnesota. Þá hóf hann
störf hjá Verslunarráði og var framkvæmdastjóri þess um tíma. Auk þess
var hann stundakennari í hagfræði við
Verzlunarskólann veturinn 1974–1979
og sat í skólanefnd skólans í átta ár,
þar af sem formaður á árabilinu
1991–1998. Fyrsta stjórn NFVÍ var
skipuð, auk Árna, þeim Magnúsi
Hreggviðssyni féhirði, Ófeigi Hjaltested, formanni Málfundafélagsins,
Kjartani Magnússyni, formanni
Skemmtinefndar, og Birni Björnssyni,
ritstjóra Viljans. 0

Friðrik Pálsson framkvæmdastjóri

Friðrik Pálsson sat í stjórn Málfundafélagsins
1965–1967.

1966

Það er fimmtudagsmorgunn og
klukkan er 10. Í gær var dansæfing.
Kennarinn kemur inn og biður nemendur að skila heimaverkefnum. Um
þriðjungur nemenda hafði ekki tíma
til að vinna heimavinnuna og biður
um frest til næsta tíma. Þar sem kennarinn hefur sjálfur gaman af því að
dansa sættir hann sig við undanbrögðin og samþykkir gálgafrestinn
án þess að skrifa sökudólgana í
mínusa-bókina.
Á heimleiðinni úr skólanum mætir
þessi margþjáði kennari gömlum
nemanda sínum og skólinn verður
enn á dagskrá. „Alltaf var nú gaman í
skólanum, mikið félagslíf og skemmtilegir félagar,“ segir nemandinn, „en
maður hefði nú kannske átt að leggja
meiri rækt við námið. Í sannleika sagt
þá eigið þið kennararnir að vera
miklu strangari þannig að fólkið læri
meira.“ Nú var kennaranum öllum
lokið og ræddi ekki skólamál meira
þann daginn.
Valdimar Hergeirsson, yfirkennari
Viljinn, 4. febrúar 1967

Hart deilt um sjónvarp
og hægri umferð
Friðrik Pálsson var ritari Málfundafélagsins veturinn 1965–1966 og formaður félagsins veturinn 1966–1967
en það var síðasta árið sem það var
mesta ábyrgðarstaðan í félagslífinu.
Aðspurður um eftirminnileg atvik frá
þessum tíma segir Friðrik: „Mér eru
minnisstæðir feiknalega líflegir fundir
um kosti og galla sjónvarps og breytingu í hægri handar akstur. Bæði þessi
mál voru ofarlega á baugi einmitt á
þessum tíma. Eins voru líka haldnir
fundir einu sinni á vetri um skólastarfið þar sem kennararnir mættu líka og
jafnvel formaður skólanefndar og var

Eru kennararnir
ekki nógu strangir?

einn slíkur fundur afar heitur og lá við
að „allur þingheimur berðist“. En þá
var aðallega rætt um hugsanlega skólabúninga sem aldrei urðu þó að veruleika.“
Að loknu námi í Verzlunarskólanum
nam Friðrik viðskiptafræði í Háskóla
Íslands en hóf síðan störf hjá Sölusambandi íslenskra fiskframleiðenda sem
síðar fékk nafnið Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna. Friðrik starfaði hjá
fyrirtækinu um áratuga skeið, síðast
sem forstjóri, en á liðnum árum hefur
hann skipt um starfsvettvang og sinnt
hótelrekstri og ferðaþjónustu. 0

1967

„Guðrún er einstaklega skapstillt og alúðleg,“
skrifuðu nemendur um Guðrúnu Arinbjarnar
dönskukennara í Viljann árið 1967.

Góður kennari kveður
Árið 1967 lét Guðrún Arinbjarnar
dönskukennari af störfum eftir að
hafa kennt við Verzlunarskólann í yfir
20 ár. Guðrún var 49 ára gömul
þegar hún gerðist kennari við skólann árið 1947 en eiginmaður hennar, Kristján Arinbjarnar læknir, var þá
nýlátinn. Mörgum nemendum þótti
mjög vænt um Guðrúnu og á síðasta starfsári hennar skrifaði einn
þeirra í Viljann: „Sú kona sem nemendur minnast lengst og best er þeir
yfirgefa skólann er hin umburðarlynda og góðláta Guðrún Arinbjarnar.
... Guðrún er sérstaklega skapstillt og
alúðleg og ber einstakan hlýhug til
nemenda sinna. Minnumst við þess
gjörla þegar hún gaf okkur stundum
ýmislegt góðgæti í tímum er við sátum sem „busar“ í 1. bekk skólans.
Þeir voru ekki fleiri kennararnir þá
sem þannig glöddu ungviðin. ...Við
nemendur Guðrúnar fyrr og nú viljum óska henni sérstakrar gæfu og
gengis á ókomnum árum ...“ 0
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Víetnamstríðið, afvopnun og hippar til umræðu

Fjölbreyttar stjórnmálaskoðanir
V

erzlunarskólinn hefur lengi haft
orð á sér fyrir að útskrifa aðallega kjósendur og flokksmenn
fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þetta er þó
fjarri því að segja alla söguna. Nemendur í hópnum, sem útskrifaðist
með verslunarpróf árið 1944, fullyrða til að mynda að á sínum skólaárum hafi nemendur haft mjög skiptar stjórnmálaskoðanir og hallast í átt
að ólíkum flokkum. Og í hópi útskrifaðra nemenda eru vissulega
stjórnmálamenn fleiri flokka en Sjálfstæðisflokksins eins. Má þar nefna
Jóhönnu Sigurðardóttur, þingkonu
Samfylkingarinnar, sem útskrifaðist
úr skólanum árið 1960, og Kolbrúnu
Halldórsdóttur, þingkonu Vinstrihreyfingarinnar–græns framboðs,
sem útskrifaðist úr skólanum 1973.
En hvernig var pólitískt andrúmsloft
í Verzló á ofanverðum sjöunda áratugnum?

Rifist um landhelgismálið á
málfundum
Meðal nemenda í skólanum árið 1968
var Arnar Hauksson, síðar kvensjúkdómalæknir. Í blaðaviðtali árið 1999
lýsti hann stemmningunni innan
veggja skólans á þessum róttæku tímum: „... það var mikil hægrisveifla í
Verzlunarskólanum, en þarna voru þó
í árganginum nokkrir áberandi menn
úr Alþýðubandalaginu, Fylkingunni,
Framsóknarflokknum og Alþýðuflokknum. Þarna var einnig talsvert af
skáldum og listamönnum, t.d. Sigurður Jón Ólafsson skáld. Það var rifist
um ýmislegt, t.d. landhelgismálið og
dægurmál, og Víetnamstríðið kom til
umræðu á málfundi einhvern tímann á
vetrinum. Það voru haldnir sex eða sjö
málfundir þennan vetur og yfirleitt
reynt að hafa kappræður með eða á
móti og þarna voru margir snjallir
ræðumenn eins og Þorsteinn Pálsson,
Sólveig Ólafsdóttir formaður Kvenréttindafélags Íslands, og Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson. Það endurspeglar jafnréttið sem var í skólanum hve margar

1968
✔ Hægri umferð tekin upp á Íslandi.
H-dagur 26. maí

✔ Sundlaugarnar í Laugardal vígðar og
opnaðar almenningi

✔ Dr. Kristján Eldjárn þjóðminjavörður
✔
✔
✔

kjörinn forseti Íslands
Robert Kennedy öldungadeildarþingmaður
myrtur í Los Angeles
Martin Luther King, bandarískur
baráttumaður fyrir réttindum
blökkumanna, myrtur í Memphis
Rússar gera innrás í Tékkóslóvakíu og
handtaka leiðtoga landsins

1966

Hans Kristján Árnason skrifaði grein í Verzlunarskólablaðið um afvopnun og frið í heiminum.

Arnar Hauksson segir að jafnrétti hafi ríkt milli
kvenna og karla í skólanum og mikið hafi verið
rætt um stjórnmál.

kvennanna úr þessum árgangi hafa farið út í pólitík og jafnréttisbaráttu í
þjóðfélaginu.“

vill til að Þorsteinn Pálsson gerir hippana og hugmyndir þeirra að umtalsefni
í grein í Verzlunarskólablaðinu árið
1968. Þorsteinn skrifar: „Fréttir berast
af því utan úr heimi að stórir og smáir
hópar æskufólks stofni með sér samtök
byggð á nýjum siðalögmálum og kenningum. Fólk þetta hefur sagt sig úr lögum við samfélagið vegna þess að það
telur þjóðfélagsformið eða framkvæmd
þess rotna. Það kann að vera að hér sé í
fæðingu ný alheims þjóðfélagsbylting.
Hitt er þó vonandi sanni nær að hér sé
á ferð stundarfyrirbrigði sem fjari út í
rás tímans. En ljóst er að á meðan slík
starfsemi er við lýði er vá fyrir dyrum.
Þetta unga fólk hefur gert sér grein fyrir
meinum þjóðfélagsins. En þetta fólk
hefur heykst á því að ráðast til atlögu
við vandann en þess í stað lagt árar í
bát.“ Í framhaldi af þessu beinir Þorsteinn spjótum sínum að stjórnmálaflokkunum sem hann álítur að verði að
taka upp nýja starfshætti ef þeir ætla að
laða unga fólkið til fylgis við sig. Gagnrýnir hann of strangt „flokksuppeldi“
sem standi í vegi fyrir sjálfstæðri skoðanamyndun innan flokkanna. „Þetta
gerir það að verkum að aðeins þeir sem
í einu og öllu eru á sama máli og leiðtogarnir geta starfað af elju í flokkunum. ... Allt þetta háttalag stjórnmálamannanna sjálfra og sjálfsagt ótalmargt
fleira gerir það að verkum að unga fólkið fær óbeit á öllu sem bendlað er við
stjórnmál. Vissulega eru hér undantekningar, en þetta er frumorsökin fyrir
þeim doða og því andvaraleysi sem nú
eykst jafnt og þétt.“

Afvopnun allra herja
Umræðan á málfundum endurómaði í
skólablöðunum á þessum árum og
mátti þar meðal annars lesa hápólitískar greinar um hitamál samtímans.
Meðal þeirra nemenda sem skrifuðu
um ástandið í heiminum var Hans
Kristján Árnason. Í greininni „Framtíð
okkar“, sem birtist í Verzlunarskólablaðinu 1966, sagði Hans Kristján
meðal annars: „Í framtíðinni er aðeins
ein lausn á nútíma stjórnmálaflækju:
Afvopnun allra herja. ... Það þarf byltingu í alheimshugsun. Þær skoðanir
sem hingað til hafa ráðið eru úreltar.
Við lifum á atómöld. Íbúar jarðar hafa
barist við náttúruna frá upphafi ... en í
dag getur maðurinn eytt öllu saman á
skömmum tíma. Sú stefna sem nú er
allsráðandi er kenning fortíðarinnar í
nútíma heimi.“ Hans Kristján vék
einnig að áróðri og neikvæðum fylgifiskum hans en í niðurlagi lagði hann
að nýju áherslu á mikilvægi afvopnunar. „Í dag skiptir ekki mestu máli baráttuhugur fyrir kenningar kapítalismans, kommúnismans eða einhverja
aðra stefnu. Maðurinn verður að gera
sér grein fyrir því, fyrr en síðar, að sú
barátta er ekki í fyrsta sæti heldur að
tryggja ævarandi frið komandi tíma.
... Sem sagt spurningin er: Viljum við
halda áfram að byggja þennan hnött
eða eru menn almennt orðnir ákafir í
að fá úr því skorið hvort það er líf eftir
þetta líf? Við fáum öll svar við þeirri
spurningu fyrr en varir, það er um að
gera að vera þolinmóður. Ef við viljum
nota heimsóknarkortið til jarðarinnar
þangað til það er útrunnið, – þá er afvopnun svarið, – annars tortíming.“
Ný alheims þjóðfélagsbylting?
Grein Hans Kristjáns virðist skrifuð
undir áhrifum þeirrar friðarbaráttu sem
oft eru kennd við hippatímabilið en svo

Til forystu
Því er við að bæta að Þorsteinn lærði
lögfræði að Verzlunarskólanáminu
loknu og starfaði á næstu árum sem
blaðamaður á Morgunblaðinu, ritstjóri
Vísis og framkvæmdastjóri Vinnuveitendasambandsins. Um skeið sat Þorsteinn ennfremur í skólanefnd Verzlunarskólans. Á níunda áratugnum
varð hann einn af helstu forystumönn-

1967

Þorsteinn Pálsson var kosinn mælskasti maður
skólans þegar hann var í 5. bekk. Hann skrifaði
um hippa í Verzlunarskólablaðið.

um Sjálfstæðisflokksins. Hann var formaður flokksins á árunum 1983–1991
og gegndi í lengri eða skemmri tíma
embættum forsætisráðherra, fjármálaráðherra, iðnaðarráðherra, sjávarútvegsráðherra og dóms- og kirkjumálaráðherra á tímabilinu 1985–1999. Síðustu ár hefur hann verið sendiherra.
Ólíkt Þorsteini lauk Hans Kristján
prófum í viðskiptafræði og hagfræði
að loknu stúdentsprófi og hefur fengist
við margt um ævina. Hann kenndi
meðal annars við Verzlunarskólann
um tveggja ára skeið og var síðar einn
af stofnendum og stjórnendum Stöðvar 2. Á háskólaárunum var Hans Kristján í stjórn Vöku, félags lýðræðissinnaðra stúdenta, en á síðustu árum hefur
hann verið í hópi talsmanna Þjóðarhreyfingarinnar sem hefur meðal annars gagnrýnt stjórnvöld fyrir skort á
lýðræðislegum vinnubrögðum. 0

Stúdentasamband
Verzlunarskóla
Íslands
Sumarið 1967 var Stúdentasamband Verzlunarskóla Íslands stofnað.
Stofnfundur félagsins var haldinn 16.
júní á Hótel Borg. Var í upphafi gert
ráð fyrir að útskrifaðir stúdentar úr
skólanum kæmu saman 16. júní ár
hvert. Í lögum félagsins segir að þeir
sem hafi lokið eða muni ljúka stúdentsprófi frá skólanum verði sjálfkrafa meðlimir í Stúdentasambandinu og að engin félagsgjöld verði
greidd. Hlutverk sambandsins var
svipað og hlutverk Nemendasambandsins en lögð var áhersla á að
hagsmunir þessara tveggja sambanda færu saman og að meðlimir
Stúdentasambandsins væru einnig
meðlimir í Nemendasambandinu,
rétt eins og allir aðrir sem hefðu lokið verslunarprófi í skólanum. 0

1968
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Á Bindindisfélagið framtíð fyrir sér?
V
eturinn 1967–1968 var mikið
rætt um Bindindisfélag Verzlunarskólans og áfengisnotkun
nemenda. Skiptar skoðanir voru um
hvort ástæða væri til að starfrækja félagið og þótti mörgum það úrelt fyrirbæri. Þá spruttu einnig upp miklar
deilur um hvort leyfa ætti áfengi á
dansleikjum og öðrum skemmtunum
nemenda. Sýndist sitt hverjum enda
allt að sex ára aldursmunur á nemendum 1. bekkjar og nemendum 6.
bekkjar. Í janúar 1968 spurði Viljinn
nokkra nemendur um afstöðu þeirra
til áfengismála innan skólans og
sýndist sitt hverjum.
Margrét Kolka Haraldsdóttir úr 5.-A
taldi Bindindisfélagið eiga litla eða
enga framtíð fyrir sér í skólanum. „Það

Verzlunarskólablaðið selt í áskrift
Öflugur hópur stóð að Verzlunarskólablaðinu 1968. Helgi Magnússon,
núverandi framkvæmdastjóri Eignarhaldsfélags Hörpu, var ritstjóri en auk
hans voru fjórir nemendur í ritnefnd.
Þá voru tveir nemendur úr 6. bekk,
þeir Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson og Arnar Hauksson, fengnir til að taka öll
viðtöl fyrir blaðið. Árin á undan hafði
sala á blaðinu verið fremur dræm, og
því þótti tími til kominn að grípa til
róttækra ráðstafanna. Að frumkvæði
Árna Árnasonar, þáverandi forseta
NFVÍ, voru ræddir möguleikar á
breyttu sölufyrirkomulagi. Eftir að hafa
kannað hugsanlegar leiðir fékk Árni í
lið með sér þá Helga Magnússon ritstjóra og Magnús Hreggviðsson féhirði NFVÍ til að reyna að útvega fastan hóp áskrifenda. Helgi segir svo frá:
„Okkur þótti ráðlegast að leita til gamalla nemenda skólans því úr þeirri átt
var helst stuðnings að vænta. ... Þegar
við vorum rúmlega hálfnaðir með að
safna saman listum [yfir útskrifaða
nemendur] urðum við Árni að hætta
störfum af óviðráðanlegum orsökum,
en Magnús lauk áskriftasöfnuninni.
Vann hann stöðugt að því verkefni í
flestum frístundum sínum um þriggja
mánaða skeið. Það er sannarlega
óvenjuleg fórnfýsi sem seint verður
fullþökkuð.“ Og ljóst er af orðum
Helga að áskriftasöfnunin gekk vonum framar. „Frá upphafi hafa 2836
nemendur brautskráðst frá Verzlunarskólanum. Þar af eru nú um 2000
áskrifendur að Verzlunarskólablaðinu.
Flestum hinna tókst okkur annaðhvort
ekki að hafa uppi á eða þeir eru látnir.
Í allmörgum tilfellum eru bæði hjónin
úr Verzlunarskólanum, eða börn þeirra
stunda þar nám, og svo eru loks örfáir sem endursendu og vilja ekki kaupa
blaðið. Vonandi gefst þetta fyrirkomulag vel en þá á fjármálum blaðsins að
vera borgið um sinn.“ 0

eina sem sést af því félagi er eitt spilakvöld á ári og einhver örlítil bankainnistæða sem stendur ár eftir ár engum til gagns. Manni finnst þetta óttaleg sýndarmennska og það er frekar
gert grín að því en að það sé virt.“
Hins vegar áleit Margrét að bindindismál væru í ágætum farvegi. „Vínneysla
er nokkur á skemmtunum hér eins og
annars staðar, en yfirleitt í hófi nema
þá helst í yngstu bekkjunum, þar
verða einstaka nemendur sér til
skammar vegna óhóflegrar vínneyslu
og þá aðallega vegna þess að þau eru
að byrja að prófa sig áfram og fara
heldur geyst af stað.“
Fríða Proppé, 4.-D, var sammála
Margréti um að starfsemi Bindindisfélagsins væri að „verða hreinn og beinn
skrípaleikur“ en fannst samt mikil þörf
fyrir félagið. „Áfengisneysla nemenda
hefur lengi verið höfuðverkur forráðamanna okkar ágæta skóla. Þrátt fyrir
bann og stranga gæslu virðist alltaf
mikill hluti fólksins vera undir áhrifum.“ Á hinn bóginn skildi hún vel
óánægju eldri nemenda yfir „að fá ekki

Frá Nemendamóti í Sjálfstæðishúsinu í lok sjöunda áratugarins.

að hafa vín um hönd sem skiljanlegt
er þar sem þau hafa náð tilskildum
aldri. Ég tel samt að ekki megi slaka á
banninu með tilliti til yngri nemendanna.“ Sigríður Stefánsdóttir, 4.-A, tók
í svipaðan streng og Fríða, en mælti

aftur móti með því að vínveitingar
yrðu leyfðar fyrra kvöld Nemendamótsins þegar eldri nemendur væru að
skemmta sér: „Mundi þetta setja ólíkt
skemmtilegri svip á kvöldið heldur en
vasapelafylliríið.“ 0

Síðdegiskennsla á
laugardögum leggst af
Á

skólaárinu 1967–1968 var
gerð skipulagsbreyting sem
snerti verulega allt skólastarf í
Verzlunarskólanum. Á sjötta áratugnum og fyrri hluta hins sjöunda
var kennt fram undir klukkan 17 á
laugardögum. Haustið 1967 var vélritunarkennsla felld inn í samfellda
stundaskrá, kennslustundum í 6.
bekk í íslensku, náttúrufræði og
þýsku var fjölgað um eina vikustund í hverri grein og síðdegiskennsla á laugardögum var afnumin. Til að ná síðastnefnda markmið-

inu reyndist nauðsynlegt að stytta
þrjár síðustu kennslustundir í árdegisdeildum og fjórar síðustu
kennslustundir í síðdegisdeildum úr
45 mínútum í 40. Auk þessa var
kennt til klukkan 19 allflesta
kennsludaga. Þetta þótti vera mikil
framför. Framkvæmdin var með
þeim hætti að árdegisdeildir voru í
skólanum þrjár fyrstu kennslustundirnar á laugardögum en síðan
tóku síðdegisdeildir við og luku
þremur kennslustundum. Skóla
lauk því um klukkan 13.

Til gamans skal þess getið að kennarar skimpuðu um að kennslukonur
væru fáséðar í laugardagskennslu og
einnig í yfirsetu í prófum á laugardögum og kenndu kvenhollustu
töflusmiða um hið fyrra og piparsveinslífi yfirkennara um hið síðara.
Mæting nemenda var misgóð þessa
laugardaga, það var eins og sumir
bekkir teldu vart taka því að fara í
skólann fyrir þrjár kennslustundir,
einkum ef námsgreinar, sem álitnar
voru erfiðar, voru ekki á stundaskrá
þessa daga. 0

Yngri nemendur óánægðir
með fyrirkomulag Nemendamóts

G

uðrún Gunnarsdóttir var formaður Nemendamótsnefndar
1967–1968 en auk hennar
voru fjórir nemendur í
nefndinni. Í Verzlunarskólablaðinu 1968 lýsti Guðrún
störfum nefndarinnar og
undirbúningi mótsins en þar
kom fram að yngri nemendur
sættu sig illa við að sjá
skemmtiatriðin degi síðar en
eldri nemendur: „Nemendafjöldinn í skólanum hefur
vaxið jafnt og þétt á síðari árum,“ sagði Guðrún meðal
annars, „þannig að ókleift hefur reynst að halda Nemenda-

1967

mótið í einu lagi. Því hefur sá háttur
verið hafður á að tvískipta mótinu og
sækja nemendur efri

bekkjanna mótið fyrra kvöldið ásamt
gestum en yngri bekkirnir kvöldið
eftir. Nokkurrar óánægju hefur
gætt, einkum hjá 1. og 2. bekk,
með þetta fyrirkomulag og voru
því leiðir til úrbóta kannaðar í
haust. ... Við nánari athugun
komu ýmsir óyfirstíganlegir
gallar í ljós þannig að horfið var
frá þessari breytingu. Nemendamótið verður því haldið í
Sigtúni að venju og að þessu
sinni 13. og 14. febrúar, en
sunnudaginn 18. sama mánaðar verða skemmtiatriðin endurtekin fyrir aðstandendur nemenda.“ 0
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„Just great“
Ævintýraleg vorferð 2. bekkjar

D

aginn eftir að vorprófum lauk
hinn 24. apríl 1968 fóru nemendur 2. bekkjar í vorferðalag
norður í land. Þátttaka var nokkuð
góð því af 111 nemendum sem voru
í árgangnum fóru 85 í ferðina.
Gunnar Helgi Hálfdanarson, síðar
framkvæmdastjóri og formaður
skólanefndar Verzlunarskólans, rekur
ferðasöguna í Verzlunarskólablaðinu
1969 og segir meðal annars:
„Var ekið stanslaust til Skagafjarðar
en þar var gist að Stóru-Ökrum.
Næsta dag var ekið af stað og komið
til Akureyrar síðdegis. Var tilhögun
ferðalanga höfð frjáls það sem eftir var
dagsins en um kvöldið efndu Verzlingar til dansleiks í Sjálfstæðishúsinu.

Voru allir sammála um að dansleikurinn hefði verið „just great“. Næsti
morgunn var notaður til að skoða söfn
þar í bæ undir leiðsögn Þorsteins
Magnússonar kennara, en hann átti
ekki hvað minnstan þátt í því að gera
ferð þessa ánægjulega. Kl. 3 e.h. var
lagt af stað frá Akureyri og komið til
félagsheimilis Húnvetninga, Húnavers,
en þar átti að gista þriðju og síðustu
nóttina. Að morgni fjórða og síðasta
dags ferðarinnar var lagt af stað til
Reykjavíkur og var ætlunin að koma
til höfuðborgarinnar um kvöldið. En
þá var það að veðurguðirnir gerðust
hinir verstu og létu kyngja niður snjó
og það svo mjög að þegar komið var á
Holtavörðuheiði sat allt fast og voru

Venja var að 2. bekkur færi í skólaferðalag að vorlagi. Þessi mynd er tekin vorið 1969.

menn um kyrrt í 24 tíma í kulda og
roki. Komust nemendur heim síðla
kvölds, degi seinna en áætlað hafði
verið. Stóð ferðin í fimm daga en upp-

haflega hafði verið gert ráð fyrir fjögurra daga ferð. Þótti ferðalagið í senn
ævintýralegt og góð tilbreytni frá erfiðum prófum.“ 0

Hörð barátta um embætti NFVÍ
E

ftir að NFVÍ tók við stjórn félagslífsins af Málfundafélaginu
árið 1967 var farið að kjósa milli
einstaklinga í embætti í stað þess að
kjósa ákveðna lista sem buðu fram.
Frambjóðendur þurftu að uppfylla tvö
skilyrði: (1) Að vera í 3. bekk. (2) Að
hafa lista með ákveðnum fjölda meðmælenda sem var breytilegur eftir
embættum.
Kosningar fóru að jafnaði fram í lok
janúar eða byrjun febrúar ár hvert. Í
janúar 1968 voru vinirnir Ólafur
Gunnarsson og Örn Bárður Jónsson í
framboði til embættis forseta NFVÍ.
Örn Bárður hafði betur enda framboð
Ólafs hugsað sem eins konar grín eftir
því sem hann segir sjálfur: „Það var

alltaf einhver einn valinn sem átti örugglega að verða forseti og í þetta sinn
var það Örn. Svo var einhverjum stillt
upp á móti honum, meira upp á grín.
Ég var fenginn í það. Þetta var engin
barátta. Þessu var stjórnað að ofan.“
Eigi að síður hélt Ólafur áhrifamikla
framboðsræðu. Áhrifin létu ekki á sér
standa: „Það varð uppi fótur og fit í liði
Arnar því hann hélt að hann væri að
tapa kosningaslagnum en svo varð ekki
sem betur fer.“ Örn Bárður varð því
forseti NFVÍ árið 1968.
Fjórir nemendur buðu sig fram til
embættis féhirðis, Guðrún Bjarnadóttir,
Gunnlaugur Magnússon, Kristján Örn
Ingibergsson og Örn Gústafsson. Eftir
harða kosningabaráttu náði Gunnlaugur kjöri. Þórður Valdimarsson var kosinn formaður MFVÍ eftir baráttu við
Skúla Jónsson og Þorsteinn Haraldsson
sigraði Svanhildi Jóhannesdóttur í
kosningaslagnum um embætti ritstjóra
Viljans. Ekki virðist hafa verið kosið í
önnur embætti en Pétur Jónasson var
skipaður formaður Listafélagsins, Örn

Gústafsson formaður Íþróttafélagsins,
Kristján Örn Ingibergsson formaður
Klúbbasambandsins og Sveinn Sveinsson ritstjóri Verzlunarskólablaðsins.
Tveir nemendur sóttust eftir embætti
formanns Skemmtinefndar, þau Ari
Bergmann Einarsson og Valgerður G.
Schram. Einn af stuðningsmönnum
Valgerðar, Halldór Kristinsson, reyndi
að sannfæra kjósendur um ágæti hennar og sagði í stuðningsræðu sinni: „Ég
bið ykkur, skólafélagar góðir, að taka til
greina, að hvað er mikilvægara en að
hafa dáfríða yngismey í hópi stjórnarliðs skóla vors, til að fá út viðkvæmni
og nærgætni í störfum þessara köldu og
hörðu stjórnskörunga og þeim til
dægrastyttingar á fundum.“ Valgerður
náði þó ekki kjöri. Kannski hefði verið
heillavænlegra fyrir stuðningsmenn
hennar að draga fram mannkosti hennar í stað þess að leggja áherslu á kyn
hennar og útlit.
Lítil hefð var fyrir því að konur væru
formenn klúbba og nefnda innan skólans. Það þurfti því hugaðar stúlkur til

að leggja út í kosningabaráttu sem
þessa. Árið 1969 buðu þrjár stúlkur sig
fram í embætti féhirðis, formanns
Skemmtinefndar og ritstjóra Viljans.
Þetta voru þær Drífa Kristjánsdóttir,
Oddrún Kristjánsdóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir. Aðeins Oddrún náði kjöri
sem formaður Skemmtinefndar. 0

Ég valdi Verzló ...
Séra Örn Bárður Jónsson

Ég valdi Verzló ...
Sigrún Valbergsdóttir
leikstjóri
... af afar hagkvæmum ástæðum. Ég
taldi það hentugra að vera sex ár í
sama skólanum, þ.e. Verzló, en að
fara tvö ár í gaggó, eitt ár í landspróf
og svo fjögur ár í menntaskóla. Ég
tel að þetta hafi verið mjög skynsamleg ákvörðun og sé ekki eftir
henni. Námið í Verzló hefur nýst
mér alveg frábærlega í starfi. 0

Stjórn NFVÍ veturinn 1968–1969. Efri röð: Gunnlaugur Magnússon féhirðir, Þorsteinn Haraldsson ritstjóri
Viljans, Ari B. Einarsson formaður skemmtinefndar. Neðri röð: Þórður Valdimarsson formaður Málfundafélagsins og Örn Bárður Jónsson forseti.

1967

1968

Sú staðreynd að faðir minn var
kaupmaður og hafði sjálfur verið
nemandi í VÍ hafði vafalaust áhrif á
að ég fetaði menntaveginn í sama
skóla. Eldri bróðir minn hafði reyndar gert það sama. Ég sé ekki eftir því
að hafa farið í Verzló því námið hefur reynst mér vel í lífi og starfi. Svo
dæmi sé tekið þá nýtist fjármálaþekking vel innan kirkjunnar og
reynsla af reikningshaldi sömuleiðis.
Að skilja fjármál gagnast manni hvar
sem er í lífinu, hvort sem maður er
bóndi eða læknir, lögfræðingur eða
prestur. 0
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Langflestir í
viðskiptafræði
og lögfræði

Stúdentar útskrifaðir úr Verzlunarskólanum 1968.

Verzlingar verða fyrir
aðkasti í Háskólanum
Í

Verzlunarskólablaðinu 1968 birtist
ítarleg umfjöllun um stöðu þeirra
háskólanema sem lokið höfðu
stúdentsprófi frá Verzlunarskólanum.
Þar kemur fram að Verzlingar höfðu
ekki nógu gott orð á sér innan Háskólans og voru til dæmis taldir verr
búnir undir námið en nemendur úr
MR. Umfjöllun blaðsins hefst á eftirfarandi orðum: „Lærdómsdeild Verzlunarskóla Íslands verður stundum
fyrir aðkasti. Sumir segja að stúdentar
frá skólanum séu illa að sér og óhæfir
til setu í háskólum. Verzlunarskólastúdentarnir verða því oft fyrir árásum sem þeim þykir illt við að búa.“
Til að athuga hvort þetta ætti við rök
að styðjast ræddi ritnefnd Verzlunarskólablaðsins við fimm háskólamenn,
kennara og nemendur, sem lokið höfðu
stúdentsprófi frá VÍ. Niðurstaðan var sú
að Verzlunarskólastúdentar gætu
numið við hvaða deild Háskóla Íslands
sem væri, en auðveldast væri fyrir þá
að fara í lögfræði eða leggja stund á

viðskiptagreinar. Hins vegar ættu þeir
erfiðara uppdráttar í verkfræði og öðrum greinum þar sem stærðfræðiundirbúningur væri mikilvægur, t.d. í lyfjafræði og efnafræði. Egill Skúli Ingibergsson, verkfræðingur og síðar borgarstjóri, sem varð stúdent frá VÍ vorið
1948, hafði til að mynda þetta að segja:
„Það kostar Verzlunarskólastúdent mjög
mikla umframvinnu að halda í við
stærðfræðideildarstúdent við verkfræðinám.“ Reyndar var stúdentspróf af
stærðfræðibraut skilyrði fyrir inntöku í
þessar deildir og þurftu Verzlunarskólastúdentar því að bæta við sig stærðfræðieiningum áður en þeir gátu hafið
nám í raunvísindum við Háskóla Íslands.
Stjórnendur Verzlunarskólans virðast
hafa gert sér grein fyrir þessum vanda
og Valdimar Hergeirsson, sem á þessum
tíma var yfirkennari í Verzlunarskólanum og stundakennari í viðskiptadeild
HÍ, hafði þetta að segja um málið: „Hér
ber þó að hafa hugfast að núverandi

menntaskólaskipulag gerir ráð fyrir
ákveðinni sérhæfingu í stúdentamenntuninni. ... Slík sérhæfing dregur að
sjálfsögðu nokkuð úr hinu almenna
gildi stúdentanámsins en flýtir fyrir
þeim sem velja rétta námsbraut í upphafi ... Verði þetta hið ríkjandi sjónarmið í framtíðinni kemur ef til vill til
álita að breyta námsefni lærdómsdeildar VÍ þannig að hún fái á sig meiri hagfræðiblæ, eða jafnvel að taka þar upp
deildarskiptingu, t.d. í máladeild og
þjóðfélagsfræðideild. Mundi það að líkindum bæta aðstöðu Verzlunarskólastúdentsins til framhaldsnáms í þessum
greinum við Háskólann.“
Þremur árum eftir að þessi orð féllu
var brautaskiptingu komið á í lærdómsdeild skólans og henni skipt í hagfræðideild og máladeild. Má gera ráð fyrir að
umræða um möguleika og árangur
Verzlunarskólastúdenta í Háskóla Íslands hafi skipt þar nokkru. Hins vegar
var stærðfræðideild ekki bætt við lærdómsdeildina fyrr en árið 1984. 0

Úr Verzló í
tannlækningar
Ég fæ ekki séð að Verzlunarskólastúdent standi verr að vígi við tannlæknanám en aðrir. Þar sem allar kennslubækur eru á erlendum tungumálum,
flestar á ensku, léttir góð tungumálakunnátta undir náminu og held ég að
Verzlunarskólastúdentar standi þar síst
verr en aðrir. Erfiðasti hjallinn í náminu hefur mörgum reynst efnafræðin.
Þar hefur stærðfræðistúdent töluvert
forskot í undirstöðukunnáttu umfram

Verzlunarskólastúdenta. Hins vegar er
efnafræðin engin frágangssök. Eftir
efnafræðipróf taka við sérhæfðari fög
og má segja að upp frá því standi allir
stúdentar jafnir hvaðan sem þeir eru.
Ég vil að lokum hvetja alla þá Verzlunarskólastúdenta sem áhuga hafa á að
læra tannlækningar að leggja óhræddir
á brattann.
Gylfi Felixson tannlæknir

1968

Verzlunarskólablaðið, 1968

Gylfi Felixson tók stúdentspróf úr VÍ og lærði síðan
tannlækningar.

1969

Á árunum 1966–1970 útskrifuðust
167 stúdentar frá Verzlunarskólanum. Árið 1971 gerði Verzlunarskólablaðið úttekt á stöðu þeirra
og þá kom í ljós að 108 voru í,
eða höfðu lokið, háskólanámi, 12
voru við nám í Kennaraskólanum
eða höfðu lokið kennaraprófi, 6
voru í öðru námi, s.s. myndlistarnámi, hjúkrunarnámi eða íþróttakennaranámi, 29 höfðu farið beint
út á vinnumarkaðinn að loknu
stúdentsprófi og 12 stúlkur voru
skráðar sem húsmæður.
Þessar tölur sýna að 75% nemenda sem útskrifast höfðu með
stúdentspróf frá Verzlunarskólanum
á þessum árum héldu áfram námi.
Langflestir hófu nám í viðskiptafræðideild eða lögfræðideild HÍ en
einnig var töluvert um að stúlkur
sem útskrifast höfðu sem stúdentar frá VÍ færu í heimspekideild HÍ
eða í Kennaraskólann. Þá var nokkuð um það að nemendur færu í
læknisfræði, tannlækningar og
þjóðfélagsfræðideild HÍ.
Þeir sem fóru út á vinnumarkaðinn stunduðu fjölbreytt störf árið
1971. Má þar nefna Sigurð Skúlason, sem var leikari við Þjóðleikhúsið, Guðrúnu Erlu Bjarnadóttur,
sem starfaði hjá Loftleiðum í
Frankfurt og Jarþrúði Hafsteinsdóttur, sem var „prógramer hjá IBM“.
Flestar stúlkurnar störfuðu þó sem
skrifstofustúlkur, einkaritarar og
flugfreyjur og flestir piltarnir sem
skrifstofumenn, endurskoðendur
eða bókarar. 0

Sjö dúxar fóru
í læknisfræði
Árið 1971 gerðu tveir nemendur í
Verzlunarskólanum úttekt á því
hvað orðið hefði um alla þá nemendur sem dúxað hefðu á stúdentsprófi frá VÍ. Fyrstu stúdentarnir
brautskráðust árið 1945 og því
nær úttekt þeirra yfir 25 ára tímabil. Niðurstaðan leiddi í ljós að sjö
dúxar úr Verzló höfðu farið í læknisfræði og fimm í viðskiptafræði.
Þá voru tveir fyrrverandi dúxar
framkvæmdastjórar og þrjár stúlkur
sem dúxað höfðu voru skráðar
húsmæður, svo dæmi séu tekin. Í
heildina má segja að dúxarnir hafi
valið sér fjölbreytt starfssvið; einn
þeirra, Högni Böðvarsson sem útskrifaðist 1948, var til dæmis doktor í skordýrafræði og háskólakennari í Stokkhólmi og Sigurlaug Sæmundsdóttir, sem útskrifaðist 1957,
var sjálfstætt starfandi arkitekt. 0
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Örsteds-einkunnastiginn kvaddur
F
yrstu starfsár Verzlunarskólans
spannaði einkunnastiginn bilið
1–6, gefið var í heilum tölum og
þriðjungi úr tölu, umreikningi var
ekki beitt. Þessu var breytt haustið
1923 og svonefndur Örsteds-einkunnastigi tekinn í notkun. Hann var
tvíþættur, svonefnd kennaraeinkunn,
sem spannaði sama bil og tilgreint var
hér að framan, og nemendaeinkunn
sem var umreiknuð kennaraeinkunn.
Aðaleinkenni þessa einkunnastiga er
beiting umbunar fyrir góða frammistöðu og refsingar fyrir slæma, einkum hið síðara. Einkunnastigi þessi er
lítt eða ekki notaður hérlendis núorðið og því flestum ókunnur. Þykir því
rétt að birta hann hér.
Krafist var lágmarkseinkunnarinnar
4,25 til að nemandi mætti flytjast á
milli bekkja. Þó voru gerðar mun
meiri kröfur til að fá að setjast í 5.
bekk sem var fyrri bekkur lærdómsdeildar en til slíks þurfti nemandi að
fá meðaleinkunnina 6 hið lægsta,
fyrstu einkunn.
Örsteds-kerfið var nokkuð notað
hér á landi á fyrri hluta aldarinnar en
undir 1970 var Verzlunarskólinn orðinn einn um að beita því. Olli þetta
nokkrum erfiðleikum, fjöldi manna
þekkti ekki þetta einkunnakerfi og
misskildi það. Algengt var til dæmis
að fólk teldi kerfið lítt frábrugðið tíukerfinu og bæri einkunnir sem gefnar
voru eftir þessum tveimur kerfum
saman eins og þær væru gefnar eftir
einu og sama kerfi. Einnig þóttu
nokkur brögð vera að því að kennarar
nýttu ekki lægsta hluta kerfisins, gæfu
yfirleitt ekki lægri einkunn á kennaraskala en 2. Fór því svo á skólaárinu
1968–1969 að Örsteds-kerfið var lagt
af og tíukerfi tekið upp í staðinn. Þetta
var samþykkt á sameiginlegum fundi
skólanefndar, skólastjóra og kennara.
Samkvæmt hinu nýja kerfi var ágætiseinkunn 9-10, fyrsta einkunn 7,258,99, önnur einkunn 6-7,24 og þriðja
einkunn 5-5,99. Meðaleinkunnarinnar

Veturinn 1968–1969 var tugakerfið tekið upp í einkunnagjöf í Verzlunarskólanum. Hér má sjá nemendur virða fyrir sér einkunnaspjöld á áttunda áratugnum.

5 var krafist til að mega flytjast á milli
bekkja með þeirri undantekningu að
meðaleinkunnarinnar 7,25 var krafist
til að fá að setjast í 5. bekk. Við millibekkjapróf var einnig krafist lágmarkseinkunnarinnar 3,5 í hverri einstakri
grein, ella bar að deila lægri einkunnum hjá hverjum nemanda upp í 5,
finna summu á útkomum og taldist
nemandinn fallinn ef summan varð
hærri en meðaleinkunn hans.
Viðhorf kennara til breytingarinnar
var blandið. Sumir þeirra, einkum
kennarar sem stundað höfðu nám við
Menntaskólann á Akureyri eða Verzlunarskólann, þekktu ekki annað einkunnakerfi en Örsteds-kerfið og áttu
því í nokkrum vandkvæðum með að
gefa einkunnir eftir hinu nýja kerfi.
Vandi þeirra var leystur með því að fá
stærðfræðikennara skólans til að gera
töflu sem sýndi samsvörun á milli

kerfanna. Tafla þessi var notuð í nokkur ár. Hún hafði raunar þann annmarka að útiloka fullkomna beitingu
tíukerfisins. Slíkt kom þó ekki svo
mjög að sök enda tóku kennarar í
sumum greinum þegar á skólaárinu
1972–1973 að gefa einungis einkunnir
í heilum og hálfum. Kennarar í
dönsku, íslensku, náttúrufræði og
stærðfræði höfðu forgöngu um þetta
en fljótlega bættust kennarar í ýmsum
öðrum greinum í hópinn, til dæmis
enskukennarar. Aðrir þrjóskuðust við
fram yfir 1979 og með þeim rökum að
nákvæmara væri að gefa í heilum tölum og tíundu hlutum en að gefa í
heilum og hálfum. Mótrök voru þau
að vafasamt væri að kennarar væru almennt nægilega nákvæmir til hins
fyrrnefnda. Kennarar í sögu og þýsku
héldu lengst í þá venju að gefa í heilum tölum og tíundu hlutum. 0

Örsteds-einkunnastiginn
Kennaraeinkunn

Nemendaeinkunn

6
5 2/3
5 1/3
5
4 2/3
4 1/3
4
3 2/3
3 1/3
3
2 2/3
2 1/3
2
1 2/3
1 1/3
1

8
7 2/3
7 1/3
7
6 1/3
5 2/3
5
3 2/3
2 1/3
1
-1 2/3
-4 1/3
-7
-12 1/3
-17 2/3
-23

Á að leggja niður 1. og 2. bekk?

Spænska kennd
í 6. bekk
Veturinn 1968–1969 gafst nemendum í 6. bekk kostur á að sækja
spænskunámskeið sem haldið var í
skólanum. Áhugi var mjög mikill í
fyrstu en dvínaði heldur þegar fram í
sótti. Ástæðan var sú að eftir því
sem leið á skólaárið jukust annir í
hefðbundnu námi nemenda og því
varð spænskan að víkja hjá mörgum
þeirra.
Ekki voru gefnar einkunnir fyrir
frammistöðu á námskeiðinu og hafði
það því engin áhrif á aðaleinkunn
nemenda. Kennari á námskeiðinu
var Margaretha Nordström Stefánsson. 0

1968

Sú skoðun hefur verið látin uppi að VÍ
ætti að fella niður 1. og 2. bekk vegna
þess hve þeir eru léttir. Vissulega hefur námsefni þessara bekkja verið allt
of auðvelt og miklum tíma eytt í upprifjun. Mér liggur við að segja, þó að
ég hafi ekki kunnáttu í kennslusálfræði, að 1. og 2. bekkur hafi verið
hættulegir námsáhuga og námsárangri
nemendanna. Vil ég rökstyðja þetta
með því að þeir nemendur sem á annað borð falla í skólanum falla í 1. og

2. bekk. Það hlýtur að vera óeðlilegt
að nemendur komist inn í skólann og
falli svo í léttustu bekkjum hans.
Námsefni þessara bekkja hefur þó verið lagfært og nokkuð aukið á síðasta
ári. Hlaut að koma að því ef skólinn
ætlar að halda sig við óbreytta stefnu
og taka inn í skólann nemendur úr
unglingaskólum eða eftir unglingapróf.
Árni Árnason, 4.-A
Verzlunarskólablaðið, 1968

1969
✔ Björgvin Halldórsson kosinn poppstjarna
ársins

✔ Nemendur í landsprófi fara í kröfugöngu
og krefjast endurskoðunar á skólakerfinu

✔ Samtök frjálslyndra og vinstri manna
✔
✔

Frá Verzlunarskóla Íslands
Verzlunarskóli Íslands verður settur
í hátíðarsal skólans mánudaginn
16. september kl. 2 síðdegis.

✔

1969

stofnuð. Hannibal Valdimarsson verður
formaður
Yassir Arafat tekur við leiðtogahlutverki í
Frelsishreyfingu Palestínu. Golda Meir
verður forsætisráðherra Ísraels
John Lennon og Yoko Ono í brúðkaupsferð
á Hilton-hótelinu í Amsterdam: „Make
love not war“
Bandaríkjamenn senda geimfar til
tunglsins: Neil Armstrong stígur fyrstur
manna fæti á mánann
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Brúnaþungur húmoristi
Úlfar Kristmundsson kennari

Ú

lfar Kristmundsson hóf störf
við Verzlunarskólann haustið
1963 en hafði áður tekið nemendur úr skólanum í einkatíma í
stærðfræði. Fyrst í stað kenndi hann
bæði stærðfræði og landafræði og
um tíma kenndi hann einnig mannkynssögu. Úlfar var guðfræðingur að
mennt en hann segist þó aldrei hafa
haft hug á því að taka embættispróf
og gerast prestur. Stærðfræðin lá
alltaf vel fyrir honum og eftir að hafa
leiðst hægt og rólega út í kennarastarfið í gegnum aukatímana sá Úlfar
að kennslan átti einnig vel við hann.
Dúxarnir fengu strax toppvinnu
Árið 1999 fóru tveir nemendur til
fundar við Úlfar og tóku við hann viðtal fyrir Verzlunarskólablaðið. Úlfar segir þar meðal annars frá fyrstu árunum
í Verzló og lífinu í lok sjöunda áratugarins: „Fyrst eftir að ég byrjaði að
kenna í Verzlunarskólanum vorum við
í vandræðum með að fá nemendur til
að halda áfram í 5. bekk eftir verslunarpróf. Það fóru bara allir beint á
vinnumarkaðinn. Dúxarnir fengu strax
toppvinnu. Ég man eftir einum sem ég
kenndi, mjög góður. Sessunautur hans
sagðist ætla að verða stúdent og lesa

viðskiptafræði. Ég man alltaf hverju
hann svaraði: „Það er ágætt hjá þér, ég
skal taka þig í vinnu þegar þú hefur
lokið viðskiptafræðinni. Þá verð ég
orðinn fulltrúi í stórfyrirtæki.“ Það var
alveg rétt. Hann hefði getað tekið
hann í vinnu því hann var orðinn yfirmaður í stóru innflutningsfyrirtæki
þegar hinn útskrifaðist. Þetta hefur nú
aldeilis breyst enda þarf enga viðskiptafræðinga til að færa einfalt bókhald.“
Þrátt fyrir að Úlfar hafi kunnað vel
að meta áræðni unga mannsins hvatti
hann hæfileikaríka nemendur til að
halda áfram námi. Ragnar H. Hall
hæstaréttarlögmaður, stúdent frá VÍ
1970, segir svo frá: „Ég ákvað að hætta
námi eftir 4. bekk í VÍ og réð mig í
skrifstofuvinnu. Úlfari mislíkaði þetta
mjög. Mér fannst það fyrst í stað hrein
afskiptasemi þegar hann var að reyna
að tala um fyrir mér, og margsinnis
reyndi hann að hafa áhrif á þetta með
viðræðum við foreldra mína. Og hann
hafði það að lokum – ég fór ári seinna
í skólann aftur. Fyrir þetta stend ég í
ævarandi þakkarskuld við Úlfar.“
Happ að kynnast Úlfari
Arnar Hauksson kvensjúkdómalæknir

Úlfar Kristmundsson kenndi við Verzlunarskólann
1963–2001. Hann var vinsæll kennari og
mörgum nemendum minnisstæður.

útskrifaðist með stúdentspróf frá
Verzlunarskólanum 1968. Hann minnist Úlfars með þessum orðum: „Hann
var iðinn við að halda nemendum við
efnið. Hann hafði gott eftirlit með
okkur, birtist brúnaþungur og athugaði hvort við hefðum ekki gengið vel
um og mætt á tilsettum tíma, mikill
húmoristi og vinsæll meðal nemenda.“
Þorsteinn Pálsson, ráðherra og sendiherra, lýkur einnig sérstöku lofsorði á
Úlfar í blaðaviðtali en segir að hann
hafi þó verið „hörkutól“. „Hann tók
upp þá reglu hjá sjálfum sér ef hann sá

einhvern nemanda reykja innan veggja
skólans að láta þann hinn sama sópa
alla ganga skólans. Og við útskriftina
gáfum við honum áritaðan kúst.“
Annar gamall nemandi Úlfars, Helgi
Hauksson sem lauk verslunarprófi
vorið 1969, minnist hann einnig með
hlýhug. Um námsár sín segir Helgi:
„Ég var þá hlédrægur einstæðingur og
barðist við að kosta námið í Verzlunarskólanum. Happ mitt var að kynnast
þarna Úlfari Kristmundssyni. Án umhyggju hans og velvildar hefði mér
vart tekist að ljúka verslunarprófi sem
síðan reyndist lykill að háskólagöngu.
Um þær mundir sýndi enginn annar
áhuga á högum mínum og námsframvindu. Á erfiðleikatímabili ungdómsáranna stappaði Úlfar í mig stálinu og
gaf mér gott veganesti út í lífið.“
„Ég sagðist ætla að vera hættur að
kenna áður en ég hefði kennt afa og
ömmu nemenda minna,“ segir Úlfar í
áðurnefndu viðtali í Verzlunarskólablaðinu. Það gekk eftir. Hann lét af
störfum við Verzlunarskólann árið
2001 eftir 38 ára kennsluferil. Úlfar
Kristmundsson lést nokkru síðar, í
október 2003. Hann var kvæntur Þóru
Viktorsdóttur og átti með henni tvö
börn. 0

Lék kalla sem kellingar
af jafn mikilli innlifun
Halldór Laxness les upp í skólanum

Verzlingarnir Gunnar Eyjólfsson og Bessi Bjarnason skemmtu á 60 ára afmæli skólans árið 1968.

Magnaður dansvaki
á 60 ára afmæli MFVÍ og Viljans
Hinn 17. október 1968 héldu nemendur Verzlunarskólans upp á 60 ára
afmæli Málfundafélagsins og skólablaðsins Viljans. Afmælishátíðin fór
fram á Hótel Sögu. Meðal heiðursgesta
í afmælinu voru Vilhjálmur Þ. Gíslason, fyrrverandi skólastjóri, og tveir
fyrrverandi stjórnarmeðlimir í Málfundafélaginu, þeir Sigurður Kristjánsson sparisjóðsstjóri og Guðmundur
Jónsson óperusöngvari. Tveir fyrrver-

andi nemendur, Gunnar Eyjólfsson og
Bessi Bjarnason, skemmtu gestum og
Skúli Halldórsson tónskáld, fyrrum
nemandi við skólann, lék á píanó.
Boðið var til hátíðarkvöldverðar,
haldnar ræður og að lokum var stiginn dans. Ragnar Bjarnason söng og
varð söngur hans sá „dansvaki er færði
veislugesti nær hver öðrum í undursamlegri skemmtun fram á fjólubláa
nóttina“. 0

1968

Miðvikudaginn 26. febrúar 1969 stóð
Listafélag Verzlunarskólans fyrir bókakynningu og þótti þetta vera einn af
hápunktum félagslífsins þann veturinn.
Nóbelsverðlaunahafinn Halldór Laxness
kom í heimsókn og
sagði frá verkum sínum. Haukur Matthíasson, formaður
Listafélagsins, segir
svo frá í Verzlunarskólablaðinu 1970:
„Oft hafði ég velt
því fyrir mér í hversu
ríkum mæli skáldið
Halldór Laxness setti sig í spor persóna sinna. Í fyrravetur fengum við
Verzlunarskólanemar góða heimsókn

eina kvöldstund. Gafst okkur þá tækifæri til að sjá og heyra hvernig skáldið
lék persónur sínar þegar hann las úr
Kristnihaldi. Hann
lék með svipbrigðum
og handahreyfingum
og skipti fimlega um
gervi og lék kalla sem
kellingar af jafn mikilli innlifun. Mér er
þetta kvöld í þakklátu minni og ég veit
að einnig er svo um
alla aðra sem hlýddu
á skáldið. Spurningum svaraði Halldór
Laxness ljúflega.
Ræddi skáldið um allt milli himins og
jarðar, allt frá brotnum ljósakrónum til
eilífðarmálanna.“ 0

Stúlkurnar sigra karlkyns
„antisportista“
Hinn 25. janúar 1969 kepptu stúlkur
úr Verzlunarskólanum við stúlkur úr
MR í knattspyrnu. Fór leikurinn fram
í íþróttahúsi Seltjarnarness. Verzlunarskólastúlkur töpuðu leiknum naum-

lega. Hinn 7. febrúar mættu Verzlóstelpurnar aftur til leiks á íþróttahátíð
skólans og öttu þar kappi við karlkyns
„antisportista“ í skólanum. Lauk leiknum með sigri stúlknanna 10–4. 0

1969
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Skáldmæltur formaður Bílaklúbbsins
Ólafur Gunnarsson rithöfundur

Ó

lafur Gunnarsson rithöfundur
stundaði nám við Verzlunarskólann árin 1965–1969. Árið

1994 birtist skemmtilegt viðtal við
hann í Verzlunarskólablaðinu. Þar segir hann svo frá:

Verzlunarskólanemarnir Örn Gústafsson, Örn Bárður Jónsson og Ólafur Gunnarsson leigðu saman
kjallaraherbergi við Laugaveg sem oft var notað undir veisluhöld.

„Fjölskylda mín var mikið verslunar- og viðskiptafólk og því ágætt fyrir
mig að fara í Verzló. Ég hef aldrei séð
eftir því. Þetta voru bestu ár æsku
minnar og í raun og veru bestu ár ævi
minnar líka. Ég átti mikið af skemmtilegum vinum og skemmti mér ógurlega. Ég tók þátt í félagslífinu, var formaður Bílaklúbbsins. Menn hittust,
héldu ræður, fóru í leiðangra og
kepptu við Bifröst í fótbolta. ...
Allir í Verzló voru skráðir sjálfkrafa í
Heimdall og okkur boðið í kökuboð í
Valhöll. Stúlkurnar sáu um bakstur.
Ein þeirra hafði bakað hringlaga formköku sem enginn vildi smakka á. Hún
stóð þarna eins og eitt sorgarinnar fjall
á miðju borðinu allt kvöldið. Ég skar
úr stórt stykki og henti því út um
gluggann þegar enginn sá til.
Árin 1967–1969 leigðum við félagarnir, ég, Örn Bárður [Jónsson] og
Örn Gústafsson, kjallaraherbergi á
Laugaveginum sem við notuðum undir veisluhöld, þá sérstaklega fyrir
skólaböll. ... Við hlustuðum á plötur
og létum fólk skrifa í gestabók. Á þessum árum byrjaði ég að hugsa um bókmenntir og yrkja af alvöru.“ 0

Ólafur Gunnarsson rithöfundur var áberandi í
félagslífi Verzlunarskólanema á sjöunda
áratugnum.

Ótta
troða lengi mjúkan mosa
gleðjast við garg fugla
sjá tungl lýsa upp land
eiga veröld fulla vissu
Ólafur Gunnarsson, 4.-D
Viljinn, mars 1969

Hvorugt má vanrækja, líkama eða sál
Útskriftir að vori
Haustið 1968 hófu 117 nemendur nám í 4. bekk Verzlunarskólans, 114 luku verslunarprófi um vorið. Dúxinn í
hópnum var Þórlaug Haraldsdóttir. Hlaut hún Vilhjálmsbikar fyrir bestan árangur í íslensku og málabikarinn fyrir
bestan heildarárangur í erlendum tungumálum. Hún fékk
einnig peningaverðlaun fyrir
ágætan árangur í stærðfræði og
bestan heildarárangur á verslunarprófi. Efstur á stúdentsprófi vorið 1969 var Sveinn
Magnússon og hlaut hann ýmis
verðlaun að launum, m.a.
4.-C veturinn 1967–1968. Gísli Ásmundsson kennari er fyrir miðju í neðri röð.
Orðabók Sigfúsar Blöndal í
angur. Við brautskráningu stúdenta
„Allir viðurkenna nauðsyn heilsuskrautbandi og tvenn peningaverð17. júní flutti dr. Jón Gíslason sína
ræktar, hreinlætis og þjálfunar þegar
laun. Fjöldi annarra nemenda fékk
árlegu ræðu og sagði meðal annars:
líkaminn á í hlut. En úr því að líkviðurkenningu fyrir góðan námsár-

amann þarf að þjálfa og styrkja
samkvæmt ákveðnum reglum,
ef hann á að geta náð tilætluðum árangri, er engin fjarstæða
að hugsa sér að hið sama eigi
við um sálina. Hvorugt má því
vanrækja, líkama eða sál, ef vel
á að fara. Á vorum dögum er
almennt viðurkennt að alls
konar mengun náttúrunnar af
manna völdum sé eitt mesta og
alvarlegasta vandamál hinna
háþróuðu iðnaðarþjóða austan
hafs og vestan. ... En skyldi
það nú aðeins vera líkami vor,
sem mengast hefur? Sjást þess
ekki ýmis merki að sál vor hafi
einnig sýkst af hinum meini
blandna og görótta drykk, sem henni
hefur byrlaður verið af ávöxtum
tæknialdar?“ 0

Ráðstefna norrænna verslunarskólakennara
Dagana 8.–12. júlí árið 1969 skipulagði Verzlunarskóli Íslands, í samvinnu við Samvinnuskólann á Bifröst, ráðstefnu norrænna verslunarskólakennara. Tæplega 200 erlendir
gestir og um 30 innlendir sóttu ráðstefnuna og voru það einkum kennarar Verzlunarskólans sem sáu um
undirbúning hennar. Sérstök
áhersla var lögð á umræðu um
kennslubækur í verslunarfögum.

Samhliða ráðstefnunni var haldin
stærsta kennslutækja- og kennslubókasýning á landinu fram til þess
tíma. Var sýningin, sem kölluð var
NORDIDAKT, sett upp í nýju húsnæði Iðnskólans á Skólavörðuholti. Í
skólaskýrslu Verzlunarskólans segir
um þennan atburð:
„Í sem allra stystu máli er því
óhætt að segja að aldrei hafi verzlunarskólakennarar hérlendis fengið

1968

þvílíkt tækifæri til að blanda geði
við starfsbræður sína frá hinum
Norðurlöndunum. Og auk þess gafst
þeim kostur á að kynnast á sýningunni hinu besta á sviði kennslutækja
og kennslubóka sem nú eru í notkun austanhafs og vestan. Þess vegna
er ástæða til að ætla að íslenskir
verslunarskólakennarar hafi í sumar
getað aflað sér ýmiss konar vitneskju
sem eigi eftir að bera ávöxt í

kennslu þeirra.“ Auk hefðbundins
ráðstefnuhalds og starfshópa sem
ræddu um afmörkuð efni var farið
með erlendu gestina í skoðunarferð
á ferðamannastaði á Suðurlandi. Þá
sátu gestir boð ráðherra, borgarstjóra, Verslunarráðs og SÍS, „og má
segja að allir sem til var leitað hafi
lagt sitt af mörkum til að gera þingið
árangursríkt og dvöl erlendu fulltrúanna ánægjulega“. 0

1969
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„Öfundaðir sem komum úr Verzló“
Séra Jón Dalbú Hróbjartsson

Þ

ó að það liggi ekki beint við
hefur alla tíð verið töluvert um
að Verzlunarskólastúdentar
hæfu nám við guðfræðideild Háskóla
Íslands. Meðal þekktra presta sem
koma úr Verzlunarskólanum má
nefna herra Ólaf Skúlason biskup,
séra Auði Eir Vilhjálmsdóttur, prest
Kvennakirkjunnar, Úlfar Guðmundsson, prófast á Eyrarbakka, Gunnar
Björnsson, sóknarprest á Selfossi,
Örn Bárð Jónsson, prest í Neskirkju,
Sigurð Grétar Helgason, prest í Seltjarnarneskirkju, og Sigurð Grétar
Sigurðsson, sóknarprest á Hvammstanga. Í þessum hópi er líka séra Jón
Dalbú Hróbjartsson sóknarprestur í
Hallgrímskirkju í Reykjavík. Hann
brautskráðist frá Verzlunarskólanum
vorið 1969.
Undirbúningur úr Verzló dýrmætur
Þegar séra Jón Dalbú er spurður um
það hvers vegna hann hafi farið í guðfræði eftir Verzlunarskólann segir

hann: „Ég var lengi að taka ákvörðun
um að fara í guðfræði. Fyrst hafði ég
áhuga á að læra endurskoðun, þá
vaknaði áhugi á lögfræði, en þegar fór
að líða á námið og ég var kominn í 5.
bekk þá fór áhugi á guðfræði að sækja
á. Ástæðan fyrir þessari ákvörðun
minni er ugglaust margslungin, en ég
er alinn upp á heimili þar sem kirkja
og kristin trú var mikið til umræðu,
enda sótti ég oft kirkju á þessum árum
og tók meðal annars þátt í starfi Kristilegra skólasamtaka.“
Jón segir ennfremur að ákvörðun
hans um að fara í guðfræði hafi ekki
vakið neina sérstaka athygli meðal
samstúdenta hans úr Verzló, og þegar
hann kom í Háskólann voru viðbrögðin eingöngu jákvæð: „Í guðfræðideildinni var ekki gerður neinn greinarmunur á menntaskólum, en þegar ég
hugsa til baka þá man ég frekast eftir
því að við værum öfundaðir sem komum úr Verzló, ekki síst vegna vélritunarkunnáttu, bókhaldskunnáttu og

fleira sem þóttu afar hagnýt fræði. Mér
fannst ég afar vel undirbúinn undir
háskólanám með stúdentspróf frá VÍ.
Almennt séð var undirbúningurinn frá
VÍ afar dýrmætur ekki aðeins fyrir
námið í Háskólanum heldur fyrir lífið
allt, ekki síst á það við um starf mitt
sem prestur.“
Tók við starfi skólaprests
Eftir guðfræðinám við Háskóla Íslands
hélt séra Jón Dalbú til Noregs til
frekara náms, m.a. í sálgæslu. Eftir
heimkomuna hlaut hann vígslu sem
skólaprestur og starfaði sem slíkur í
þrjú ár. Hann segir svo frá: „Ég heimsótti skóla víðs vegar um landið, ekki
síst menntaskóla, og bauð upp á almenna fræðslu og umræður um trú
og trúarbrögð. Það er mér mjög minnisstætt hve skólayfirvöld tóku mér vel
– ég fékk iðulega að fara í alla bekki
með einnar kennslustundar kynningu,
en gaf einnig tækifæri á málstofu um
kristna trú. Ég starfaði mikið með

Jón Dalbú Hróbjartsson brautskráðist frá VÍ árið
1969 og var skólaprestur í þrjú ár eftir að hann
lauk guðfræðinámi.

Kristilegum skólasamtökum og Kristilegu stúdentafélagi um leið og ég var í
góðu samstarfi við Æskulýðsdeild
þjóðkirkjunnar. Sumarið 1975 stjórnaði ég norrænu kristilegu stúdentamóti sem haldið var í Laugardalshöllinni, en mótsgestir voru um 1300
talsins.“ 0

Hvers leitar æskan?
V

eturinn 1969–1970 stóð Víetnamstríðið sem hæst, Woodstock-hátíðin var nýafstaðin og John og Yoko dvöldu
langdvölum í rúminu. Og þrátt fyrir að hippamenningin ætti kannski ekki greiða leið að hjörtum margra Verzlunarskólanema mátti greina áhrif hennar í skólablöðunum. Í Verzlunarskólablaðinu vorið 1970 svöruðu nokkrir
nemendur spurningunni „Hvers leitar æskan?“ og birtist útdráttur úr svörum þriggja þeirra hér á síðunni. 0

Gleymum ekki
John og Yoko

Friður, blóm,
frelsi, hamingja

Ekki skal hjónunum John og Yoko Ono gleymt.
Þau hafa með rúmlegu sinni í nafni friðarins og
plötuútgáfu vakið mikla athygli og eflaust vakið
fleiri til umhugsunar um friðinn en mörg önnur
meðul hefðu megnað
að gera. Um síðustu
áramót vörðu þau um
6 milljónum íslenskra
króna í auglýsingaherferð friðnum til
eflingar. ... Þetta kalla
ég þó að sýna viðleitni í verki, en sama
er vart hægt að segja
um stjórnmálamennina sem belgja sig út
af heilögum eldmóði
og segjast berjast fyrir
friði, en senda
kannski sama daginn
fleiri hermenn eða
meiri vopn til vígstöðvanna og stuðla
með því að auknu
mannfalli.
Með því sem hér hefur verið upptalið finnst mér
lítill vafi leika á því hvað ungt fólk í heiminum vill.
Það vill bylta þjóðfélagskerfinu, skapa nýtt þar sem
ást og friður yrðu æðstu boðorðin, en ekki metorð,
auður og völd.
Rúnar J. Garðarsson, 3.-A

„Friður. Blóm. Frelsi. Hamingja.“ Fyrir skömmu bárust þær fregnir út yfir heimsbyggðina, að borgarastyrjöldinni í Nígeríu væri lokið. Síðan hafa fréttamiðlar verið uppfullir af fréttum um hungursneyð,
rán, morð, nauðganir og
önnur ofbeldisverk framin
af Nígeríumönnum á hinum fyrrverandi Bíafrabúum, Íbóunum.
Frá fyrra ári eru mér
minnisstæð hryðjuverkin í
Mylai í Suður-Víetnam.
Þar myrtu hinir siðmenntuðu Bandaríkjamenn
nokkur hundruð óbreyttra
borgara Suður-Víetnams á
hinn svívirðilegasta hátt.
Þetta eru staðreyndir lífsins. Staðreyndir sem æska
nútímans verður að
horfast í augu við án þess
að blikna. Yfirleitt gerir
æskan sér grein fyrir því
að það er hennar að erfa
þennan heim uppfullan af
vandamálum. Margt æskufólk uppfyllist því ótta við
þær hörmungar sem yfir kunna að dynja. Æskan
treystir sér ekki til að takast á við vandann. Þeir sem
hræddastir eru gerast hippar og leita á náðir eiturlyfja.
Drífa Kristjánsdóttir, 4.-B

1969

Ótti við
gereyðingarvopnin
Framfarir á sviði tækni og vísinda hafa verið örar á
hinum síðari árum. Fundnar hafa verið lausnir
hinna ýmsu vandamála mannanna og margar uppgötvanir gerðar. Allt væri þetta góðra gjalda vert ef
allar þessar nýjungar beindust að því að bæta
heiminn og gera mönnum lífið bærilegra. Því miður er það ekki svo. Stór hluti þessara framfara er á
sviði hernaðar og hergagnaframleiðslu, og er nú svo
komið að ekki þarf nema að styðja á hnapp til þess
að stór landsvæði séu lögð í rúst. Enginn staður í
heiminum er óhultur fyrir eyðileggingarmætti
vopna þessara. Sú ögrun sem af þessum vopnum
er, og jafnframt hið ótrygga ástand í heiminum hefur mikil sálræn áhrif á fólk. Fólk býr í stöðugum
ótta við að þessum vopnum verði beitt, og flestir
vita hvaða afleiðingar það myndi hafa í för með sér.
Æskan vill ekki vera notuð sem peð á taflborði
valdafíkinna stjórnmálamanna með því að taka þátt
í styrjöldum og ofbeldisverkum. Æskan er hvorki
uppreisnargjörn né ábyrgðarlaus, hún leitar sér
ekki afþreyingar í nautn eiturlyfja, heldur leitar
hún friðar og frelsis öllum til handa.
Hjörtur Örn Hjartarson, 4.-B

1970
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Hippalíf, kommúnur og frjálsar ástir
Róttæk umfjöllun Viljans

J

óhann Páll Valdimarsson, síðar
bókaútgefandi, ritstýrði Viljanum
árið 1970. Blaðið var nokkuð
umdeilt í ritstjórnartíð Jóhanns og
fannst ýmsum að sú óvægna gagnrýni á skólastarfið og róttæka lýsing
þjóðlífsins sem þar birtist ætti ekki
heima á síðum skólablaðsins.
Hef margsinnis reykt hashis
Meðal þess sem tekið var til umfjöllunar var hippalíf og kommúnur, og
um leið ýmislegt sem þótti fylgja þessum nýja tíðaranda, svo sem frjálsar
ástir og eiturlyf. Viljinn birti meðal
annars viðtal við Sigurð Jóhannsson
háskólastúdent sem þá bjó í kommúnu við Laugaveg í Reykjavík og
stuttu síðar birtist viðtal við ónafngreindan eiturlyfjaneytanda. Hann
reynist vera 19 ára gamall og hafa
kynnst eiturlyfjum, bæði kannabisefnum og sterkari efnum, í Kaupmannahöfn: „Speed sem er örvandi held ég
að maður fái mest út úr. ... Annars hef
ég reynt að halda mig sem mest frá
speed, vegna þess hve vanabindandi

Jóhann Páll Valdimarsson, útgáfustjóri JPV útgáfu,
var ritstjóri Viljans árið 1970 og þótti óvæginn í
skrifum sínum um skólastarf og þjóðfélagsmál.

það er. Ég hef margsinnis reykt hashis
og aldrei fundið neina sérstaka löngun
til þess að halda áfram. Samt sem áður
hefur það allt verið heróínblandað.
Það er því miður ógjörningur að komast yfir það óblandað.“

Vill gjarnan hætta
Aðspurður segir viðmælandinn að
auðvelt sé að komast yfir „hashis“ en
erfiðara sé að ná sér í „speed“. Eiturlyfjunum sé oftast smyglað til landsins
gengum Kaupmannahöfn. „Það er tiltölulega lítil hætta á því að vera tekinn
þar sem eftirlitið er frámunalega lélegt,“ segir pilturinn og bætir við: „Mín
vegna og annarra ætti að herða eftirlitið um mun.“ Þegar líður á viðtalið
kemur í ljós að pilturinn telur sig ekki
vera í eftirsóknarverðri stöðu. „Já, ég
vil gjarnan hætta, en þó án fyrirhafnar,“ segir hann. „Það er ekki það að ég
sé orðinn háður lyfjunum heldur það
hvað ég er veikur fyrir slíku. Þar sem
hashið er yfirleitt blandað ópíum hlýtur að lokum að koma að því að maður
verður háður. Það besta er að sjálfsögðu að byrja aldrei.“ Í niðurlagi viðtalsins segir eiturlyfjaneytandinn ungi:
„Mér er alveg sama hvort ég reyki
hashis eða sprauta í mig heróíni. Ég
geri mér fulla grein fyrir hve hættulegur leikur það er. En ég er mjög kærulaus og um leið lífsleiður þannig að

mér er alveg sama hvað um mig verður. ... Nú er ég hættur að vinna og allt
útlit er fyrir að ég missi herbergið einhvern næstu daga þar sem ég skulda
húsaleiguna fyrir síðastliðna 3 mánuði.
Það verður þá sem ég lýk helgöngu
minni hér á jörðu.“ 0

Flauelsbuxur
Hvílíkt kerlingarhró
voru það djarfasta er ég að verða?
Edda Andrésdóttir fréttamaður
Edda Andrésdóttir fréttamaður brautskráðist frá Verzlunarskólanum vorið
1971 með verslunarpróf. Í viðtali sem
birtist í Verzlunarskólablaðinu 1987 er
hún spurð að því hvort hippatískan
hafi náð að teygja anga sína inn í
Verzló. Hún svarar: „Það voru auðvitað
allir með sítt hár, það fylgdi, en maður
var ekki alveg búinn að gera það upp
við sig hvort það væri smartara að vera
fínn í tauinu eða druslulegur. En satt
best að segja man ég ekki til þess að
við krakkarnir dirfðumst nokkru sinni
til að vera í gallabuxum í skólanum. Ég
held að flauelsbuxur hafi verið það
djarfasta. Því að við í Verzló vorum
alltaf dálítið fín. Svo voru náttúrulega
alltaf einhverjir inn á milli sem vildu
vera öðruvísi en aðrir. Jóhann Páll
[Valdimarsson] var sá róttækasti, líklega mesti hippinn af okkur öllum. Við
sátum nú samt oft á Tröð sem var rót-

Edda Andrésdóttir, fréttamaður, var í 4. bekk
Verzlunarskólans veturinn 1970-1971.

tækt kaffihús í þá daga, innan um síðhærða stráka og stelpur sem reyktu
pípur. En ljúfari stundir man ég þó frá
Hressó. Það varð að vana að rölta þangað eftir skóla á laugardögum nokkur
saman og sitja þar eitthvað fram eftir
yfir kaffi og vínarbrauði.“ 0

Ljóð til vegsemdar hashis
augu mín eru dyr
máninn gengur þar í gegn
ég hef mánann í höfðinu
hann er hvítur-kringlóttur-skínandi
hann er þungur
hold mitt er skorið í bita
af beittum útlínum stjarnanna
líkami minn, sem hefur tvo póla,
hringsnýst

eldflaug er skotið á loft
líkami minn er jörð
sjórinn undir glugga mínum
gjálfrar við kverkar mér
(dyrnar lokast)
það er nýr máni á himnum
máninn á himnum
og máninn í höfði mér
horfist í augu
það er þögn
Viljinn, 21. mars 1970

1970

Þegar Jóhann Páll Valdimarsson lauk
störfum sem ritstjóri Viljans bað eftirmaður hans, Steingrímur Þormóðsson,
hann um að verja ritstjórnarstefnu
sína. Og það gerði Jóhann Páll á
skáldlegan og skemmtilegan hátt.
Hann sagði meðal annars: „Uppeldi
Viljans hefur löngum verið margra bitbein og illmælgi fullkomnað verkið.
Hví eruð þið þröskuldur á leið þess til
vaxtar og þroska? Þetta varð mér –
móður hans – mátulegt. Hvílíkt kerlingarhró er ég að verða? Vonsvikinn
vísa ég barni mínu til annars húss, til
manns er gæti verið því athvarf. Hlýt-

ur hann sömu örlög? Rennur lind frjóseminnar út í sandinn? Ef til vill hef
ég gengið troðninga og ef svo er þá
var það ekki af illum vilja heldur
vegna getuleysis. Því einu lofaði ég að
gera mitt besta og það eitt gerði ég.“
Lokaorð Jóhanns Páls voru síðan
þessi: „Gagnrýni getur hvatt manninn
til dáða en vanþakklæti dregur úr öllum lífsmætti hans og þroska, og lind
orkunnar rennur út í sandinn.
Straumur sannleikans flýtur í farvegi
villunnar, eins og skáldið sagði: „Í
myrkviði mannlegrar sálar getur meingróður stundum leynst.““ 0

Hvernig er þinn
fyrirmyndarnemandi?
Í Viljanum í mars 1970 mátti lesa
viðtöl við nokkra kennara skólans.
Þeir voru meðal annars spurðir um
það hvaða kosti fyrirmyndarnemandi
þyrfti að hafa til að bera, og fara svör
þriggja þeirra hér á eftir.
Ívar Björnsson íslenskukennari:
Fyrirmyndarnemandi er sá sem rækir nám sitt eftir bestu getu, mikilli
eða lítilli eftir atvikum, virðir reglur
stofnunarinnar í daglegri umgengni
og glepur ekki eða hindrar aðra í
góðri viðleitni þeirra.

Lýður Björnsson sögu-, stærðfræðiog landafræðikennari: Góður nemandi þarf að hafa til brunns að bera
alla þá eiginleika sem prýtt geta góðan starfsmann. Hann þarf að vera
samstarfsgóður og stunda sitt starf.
Prúðmennska og frjálsmannleg og
skemmtileg framkoma eru og mjög
æskilegir eiginleikar.
Stefán Már Ingólfsson þýskukennari: Það mikilvægasta er að mínum
dómi jákvæð afstaða til námsins. Sé
hún fyrir hendi koma ýmsir aðrir
æskilegir hlutir í kjölfarið.

1971
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Dimisjón með nýju sniði

Stúdentsefni í sjóstökkum
og kúrekafötum
Ú

tskriftarárgangar í Verzlunarskólanum hafa löngum haft þá
venju að gera sér dagamun
síðasta daginn fyrir upplestrarfrí. Það
var þó ekki fyrr en um 1970 að
dimisjón fór að þróast í þá átt að
vera hálfgert grímuball útskriftarnema, með tilheyrandi veisluhöldum
frá morgni til kvölds.

Hjólaferðin 1969
Ekki finnast ritaðar heimildir í gögnum skólans um það hvenær fyrsta
dimisjón Verzlunarskólans var haldin.
Nemendur sem brautskráðust með
stúdentspróf árið 1946 minnast þess
til dæmis ekki að eitthvað sérstakt hafi
verið gert til hátíðabrigða daginn fyrir
upplestrarfrí. Það leið þó líklega ekki á
löngu þar til slík hefð fór að mótast og
um 1960 var venjan orðin sú að nemendur og kennarar kæmu saman í
einni kennslustofu og héldu ræður á
ýmsum tungumálum. Um kvöldið
snæddu nemendur kvöldverð saman
og buðu síðan kennurum sínum til
kveðjuveislu.
Á sjöunda áratugnum hélt dimisjón
útskriftarnema áfram að mótast. Árið
1969 héldu tilvonandi stúdentar úr
skólanum dimisjón með því að fara í
sameiginlega hjólreiðaferð niður í bæ

Árið 1970 mættu nemendur í fyrsta sinn í ýmsum furðufötum á dimisjón.

og fá sér morgunkaffi á Hressó. Þaðan
hjóluðu þeir aftur upp í skóla og
héldu þar á lofti spjöldum með ýmsum skondnum áletrunum á íslensku
og latínu. Ekki er þess getið að nemendur hafi við þetta tækifæri klæðst
grímubúningum eða furðufötum.
Furðufötin 1970
Vorið 1970 var dimisjón með nýju
sniði. Hátíðin hófst árla morguns á því

Nemendur héldu ræður og sungu á sex tungumálum fyrir kennara sína í hátíðarsal skólans árið 1973.
Margrét Auðundsdóttir sést hér í pontu.

að stúdentsefnin komu saman við
skólann og héldu þaðan með fagurlega
skreyttri rútu upp í Mosfellssveit. Þar
bauð einn skólabróðirinn, Halldór G.
Briem, til morgunverðarveislu. Eftir að
hafa snætt morgunverð hélt hópurinn
aftur til Reykjavíkur, og var „ekið um
miðbæinn með hávaða og látum“.
Töluvert var um að nemendur klæddust einhverjum furðufötum, voru
sumir með kúrekahatta, aðrir klæddir
í sjóstakka og enn aðrir eins og þeir
væru að fara á útihátíð.
Eftir að stúdentsefnin höfðu fengið
útrás fyrir tilfinningar sínar í miðbænum var farið upp á Grundarstíg og
hófst þar hátíðarathöfn í sal skólans.
Ræður voru fluttar á sex tungumálum
og sungið á jafnmörgum. Því næst
héldu nemendur til síns heima en hittust aftur um kvöldið á Hótel Sögu og
snæddu þar kvöldverð í félagsskap
skólastjóra, kennara og maka þeirra.
Dimisjóninni lauk með teiti sem haldið var sameiginlega með fimmtubekkingum að Brautarholti 6. „Kynntust
nemendur þarna nýjum og skemmtilegri hliðum á lærifeðrum sínum,“ segir í Verzlunarskólablaðinu. 0

Brunavörður skipaður
Brunahætta var veruleg í húsinu við
Grundarstíg, ekki síst eftir að efsta
hæðin var tekin undir kennslustofur.
Úr þessu var reynt að bæta, til dæmis
með því að setja upp festingar fyrir
kaðla og hafa kaðal og brunaöxi tiltæka á efstu hæðinni. Búnaður þessi
var geymdur í glerskáp í annarri
kennslustofunni. Nemendur höfðu að
vonum áhyggjur af þessu ástandi enda
gagnrýndu þeir oft andvaraleysi skólastjórnar í þessum efnum, ekki síst á
skólamálafundum. Raunar var gagn-

rýnin þar stundum með þeim hætti að
torvelt var að sjá hve mikill hugur
fylgdi máli.
Brunalúður var meðal fyrrnefndra
tækja og skyldi brunavörður blása í
hann ef eldsvoði braust út. Brunavörður var valinn úr hópi nemenda 5.
bekkjar. Útskriftarárgangur efndi til
hæfileikakeppni um embætti þetta vor
hvert og þá oftast á dimisjón eða í
tengslum við hana. Hún fór þannig
fram að fimmtubekkingar voru látnir
blása í lúðurinn og var sá valinn

1969

brunavörður sem lengst hélt út. Þessi
siður mun hafa verið tekinn upp
snemma á sjöunda áratugnum. 0

Smælki
Og Gunnar mælti er hann leit
hlíðina í hinsta sinn: „Mikið
asskoti er hlíðin smart. Ég fer
ekki rassgat.“
Viljinn, 21. mars 1970

1970

Kjarabarátta
á skrifstofunni
Í fundagerðarbók skólanefndar VÍ
kemur fram að sumarið 1970 fór
skrifstofustúlka skólans, Elín Pálsdóttir, fram á hærri laun. Hún hótaði ennfremur að segja upp ef skólayfirvöld
yrðu ekki við kröfum hennar. Í framhaldi að því urðu nokkrar umræður
um störf skrifstofustúlkunnar á fundum skólanefndar. Í fundargerð hennar segir meðal annars:
„Valdimar [Hergeirsson] lýsti starfssviði stúlkunnar og kom þá fram að
starfið er mjög erilsamt og álagið á
stúlkuna geysimikið, einkum vegna
ýmissa starfa sem flestir töldu vafasamt að vera ættu í verkahring
stúlkunnar. Má þar t.d. nefna veitingu
fría í vissum tilfellum, tilfæringar á
kennslustundum vegna veikinda kennara o.s.frv., sem hefur í för með sér að
skrifstofan er yfirfull af nemendum í
flestum frímínútum. Þannig hafi hún
hvorki frið né tíma til að sinna verðugri
verkefnum, svo sem uppsetningu
verkefna fyrir kennara, bókhaldi og
fleira. Valdimar taldi að réttast væri að
stúlkan sinnti áfram venjulegum störfum sínum en fengi jafnframt þá
launahækkun sem hún færi fram á
enda væri það ósk hennar.
Gísli [Einarsson, skólanefndarmaður] taldi hins vegar að flytja ætti hluta
starfsins yfir á kennara, bæði vegna
þess að stúlkan þyldi varla þetta álag
og hefði hún nýlega veikst um mánaðartíma, hugsanlega af þessum sökum, og einnig væri varhugavert að
hækka mjög laun einstaks starfsmanns, aðrir vildu þá fylgja í kjölfarið.
Við athugun kom þó í ljós að kröfur
stúlkunnar voru sanngjarnar miðað
við nýju samningana og þá eftirvinnu
sem óhjákvæmilegt er að hún skili,
en krafan var 22–25.000 kr. á mánuði. Hún hafði áður um 15.000 á
mánuði og 40-50.000 í eftirvinnu á
ári. ... Kunnugir voru sammála um að
Elín væri mjög nýtur og duglegur
starfskraftur og væri aðkallandi að ná
við hana samningi sem hún yndi við.“
Skólanefnd tókst að semja við Elínu
og vann hún á skrifstofu skólans allt
til ársins 1975.
Ástæðan fyrir því að hún sagði þá
starfi sínu lausu var að hún hugðist
halda utan til náms ásamt eiginmanni sínum. Mikil eftirsjá var að Elínu og tók dr. Jón Gíslason svo til
máls þegar hann kvaddi hana við
brautskráningu stúdenta þann 30.
maí 1975: „Elín Pálsdóttir var öll sín
sex skólaár hér í VÍ meðal fremstu
nemenda hans. Síðan átti skólinn því
láni að fagna að hún réðst til hans á
skrifstofuna þar sem hún er búin að
starfa í sex ár. Mun það samdóma
álit allra sem til þekkja að hún hafi
staðið með þeim ágætum í stöðu
sinni að fágætt sé.“ 0
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Breytingar á inntöku nemenda
M

iklar breytingar urðu á öllu
skipulagi Verzlunarskóla
Íslands um og eftir 1970.
Meðal annars voru gerðar breytingar
á inntöku nemenda. Skólanefnd
samþykkti 11. júní 1970 að heimila
framvegis nemendum úr landsprófsdeildum gagnfræðaskólanna að setjast í skólann án þess að þreyta inntökupróf enda hefðu þeir hlotið
framhaldseinkunn. Jafnframt var
ákveðið að skólinn byði nám sem
væri hliðstætt námi í landsprófsdeildum en það námsframboð yrði
fellt niður að hæfilegum aðlögunartíma liðnum. Af fundargerðum skólanefndar má ráða að menn hafi óttast
trega aðsókn nemenda með landspróf næstu ár en vænt breytinga á
þessu síðar.
Aðsókn framar vonum
Svo fór að teknar voru í skólann tvær
bekkjardeildir í landsprófsnám en aðsókn nemenda með landspróf reyndist
miklu meiri en menn höfðu búist við.
Umsækjendur, sem lokið höfðu landsprófi með framhaldseinkunn, urðu 73
en það jafngilti þremur bekkjardeildum. Skólanefnd virðist hafa búist við
einni til tveimur deildum. Ekki þótti á
það hættandi að hafna einhverjum
þessara umsækjenda, slíkt kynni að
hafa áhrif á aðsóknina framvegis.
Nemendurnir 73 hófu því allir skóla-

Skólamálafundir voru haldnir reglulega á áttunda áratugnum. Í nóvember 1970 urðu harðar deilur um skólabúninga.

vist næsta vetur og var húsnæði tekið
á leigu til að svo mætti verða. Þar voru
vistaðir nemendur á námskeiði í hagnýtum verslunarfræðum.
Fjórar ólíkar inngönguleiðir
Skólaárið 1970–1971 sátu í Verzlunarskólanum nemendur sem höfðu komið í skólann eftir fjórum mismunandi leiðum. Stærsti
hópurinn hafði sest
í 1. bekk að loknu
inntökuprófi og sat
yngsti hluti hans í
2. bekk þennan
vetur. Annar
hópur, tveir
bekkir, settist í
1. bekk haustið
1970 og lagði
þar stund á almennt
landsprófsnám. Þriðji hópurinn voru
gagnfræðingar sem höfðu sest í 3.

bekk eftir að hafa staðist inntökupróf.
Einn slíkur bekkur var í 3. bekk fyrrnefnt skólaár og annar í 4. bekk. Loks
voru svo nemendurnir sem lokið
höfðu landsprófi. Þessi misjafnlega
undirbúni hópur átti síðan að ljúka
verslunarprófi upp úr 4. bekk og því
þurftu hóparnir að fá mismunandi
kennslu.
Mismunandi kennsla
Í 3. bekk fengu nemendur, sem lokið
höfðu gagnfræðaprófi, einni kennslustund meira á viku í ensku og þýsku
en þeir nemendur sem sest höfðu í 1.
bekk skólans eftir inntökupróf. Jafnframt fengu nemendur með landspróf
tveimur kennslustundum meira í íslensku og einni í ensku, vélritun og
þýsku en losnuðu við þrjár kennslustundir í eðlisfræði. Þeir urðu einnig
að sitja mánuði lengur í skólanum en
aðrir og leggja þá stund á bókfærslu,

tungumál og vélritun. Þessi skylda var
raunar aðeins bundin við 3. bekk.
Námsefnið í landsprófsdeildunum í 1.
bekk var að því leyti frábrugðið almennu landsprófsnámi að þar var
kennd bókfærsla í staðinn fyrir náttúrufræði. Þetta var gert þrátt fyrir andstöðu Gísla V. Einarssonar skólanefndarformanns sem lagði til að í engu yrði
breytt út frá námsefni landsprófsdeilda
almennt. Tillagan var felld með þremur atkvæðum gegn einu. Gísli lét þá
bóka að hann teldi þetta misráðið, frávikið ylli misræmi og þar með óþörfum erfiðleikum í skólastarfi.
Nemendur í landsprófsdeildum á
vegum skólans settust í 3. bekk hans
haustið 1971 ásamt nemendum 2.
bekkjar og nýjum nemendum sem
teknir voru í skólann þetta haust. Síðan hafa 1. og 2. bekkur ekki verið
starfræktir en 3., 4., 5. og 6. bekkur
hafa haldið nöfnum sínum. 0

Formaður skólanefndar í orðasennu við nemendur

Er Volvojakkinn heppilegur skólabúningur?

S

amskipti kennara, nemenda og
skólanefndar sjötta og sjöunda
áratugnum voru yfirleitt stórtíðindalítil. Nokkur breyting varð á
þessu um og upp úr 1970.
Á skólaárinu 1967–1968 var efnt til
sameiginlegs fundar kennara, nemenda og skólanefndar um málefni
Verzlunarskólans. Svo virðist sem
þetta hafi verið fyrsti fundur af þessu
tagi en nemendur höfðu oft áður rætt
skólamál sín á milli og virðast þá
stundum hafa verið ómildir í dómum.
Þess er til dæmis getið að frummælandi á málfundi 13. nóvember 1957,
Vilhjálmur Lúðvíksson, hafi deilt
harðlega á „úrelta kennsluhætti með

tilliti til hinna ýmsu nýjunga, sem
fram hafa komið á sviði kennsluhátta“. Sama var uppi á teningnum
eftir að nemendur tóku að bjóða
kennurum og skólanefndarmönnum á
sérstaka fundi um málefni Verzlunarskólans. Forráðamenn í félagslífi nemenda hvöttu sem flesta til að sækja
fundina og taka til máls, bentu þeim á
að þeir gætu gagnrýnt ófullnægjandi
brunavarnir og stólana í kennslustofum heldur en að taka ekki þátt í umræðum. Hvort tveggja var raunar með
því móti að betur mátti fara en víst er
að kennurum og skólanefndarmönnum þóttu umkvörtunarefni þessi
stundum leiðigjörn. Auk þessa voru

1970

kennsluhættir stundum gagnrýndir
óspart og útgáfa fjölritaðs kennsluefnis. Skólanefnd var ásökuð fyrir að
vera alls ekki nægilega dugleg við að
útvega fé til skólans og að beita ofstjórn.
Upp úr sauð á skólamálafundi 5.
nóvember 1970 en hann sóttu fjórir
kennarar og Gunnar Ásgeirsson, formaður skólanefndar, auk margra nemenda. Framsögumenn úr hópi hinna
síðastnefndu voru þrír og gagnrýndu
skólanefndina harðlega. Þeir komu
einnig þeirri hugmynd á framfæri að
heppilegt væri að taka upp skólabúninga. Gunnar Ásgeirsson tók upp
hanskann fyrir skólanefnd en gekk

illa að fá hljóð, framíköll voru mikil.
Þó kom fram að Gunnar aðhylltist
hugmyndina um skólabúning og
spurðist fyrir um hvort jakki sá, sem
hann klæddist, yrði ekki heppilegur
til slíks brúks. Þetta var einkennisjakki Volvoumboðsins en Gunnar
hafði það. Við þetta versnaði ástandið
á fundinum um allan helming og
gekk Gunnar þá af fundi. Næsta ár
sóttu margir kennarar fund þennan og
einnig formaður skólanefndar en
haustið 1972 afþakkaði Gísli V. Einarsson skólanefndarformaður boð um
að sækja fundinn. Þetta olli talsverðu
fjaðrafoki og fluttu dagblöð fréttir af
uppreisnarástandi í skólanum. 0

1971
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Hvað er að gerast í Belfast?
Í

upphafi níunda áratugarins voru
átök kaþólikka og mótmælenda í
Norður-Írlandi bæði hörð og
blóðug. Meðal þeirra sem fylgdust
með atburðunum í návígi var Margrét Oddný Hannesdóttir. Hún hafði
útskrifast úr Verzlunarskólanum árið
1966 og farið til Belfast eftir það til
að nema arkitektúr. Í viðtali við Viljann 1971 lýsti Margrét ástandinu í
borginni og sagði meðal annars:

Í fyrrinótt varð allt brjálað
„Mótmælendur drepa kaþólska, kaþólskir drepa mótmælendur, mótmælendur og kaþólskir drepa hermenn og
lögreglu, hermenn skjóta kaþólska og
mótmælendur. Í fyrrinótt varð „allt
brjálað“. IRA stal nokkrum tveggja
hæða strætisvögnum, lögðu þeim
þversum í allar götur er lágu að kaþ-

Börnin grýta hermennina
Í Bretlandi er geysileg stéttaskipting. ...
Það eru lægstu stéttirnar, óupplýst fólk
sem hægt er að telja trú um allt, sem
er att út í þessa vitleysu. Þær eru einfaldlega notaðar sem peð í pólitísku
tafli – og hverju máli skiptir hvort eitt
peð er drepið ef þá er von um að ná í
biskupinn? Þetta er alveg hörmulegt.
... Börnin eru verst. Þau eru alin upp í

Margrét Oddný Hannesdóttir útskrifaðist úr VÍ
1966 og fór síðan í arkitektanám í Belfast á
Norður-Írlandi.

hatri. Blindu hatri á hermönnum og
lögreglu. Þau eru send út á götuna
þegar fer að rökkva. Send út til að

Fjölgað í
stjórn NFVÍ
maður Nemendamótsnefndar
og ritstjóri Verzlunarskólablaðsins. Embætti í aðalstjórn NFVÍ
verða því sjö í stað fimm áður,
auk tveggja meðstjórnenda.

Í janúar 1971 var ákveðið að breyta
skipulagi Nemendafélagsins og voru
umbæturnar hugsaðar til þess að laga
starfsemi NFVÍ að þeim breytingum
sem stóðu fyrir dyrum í skólanum. Á
aðalfundi NFVÍ voru eftirfarandi tillögur samþykktar:
1. Kosningar til embætta NFVÍ
skulu framvegis fara fram á
vori hverju, en ekki í lok janúar eins og verið hefur. Þetta
gefur stjórnendum möguleika á
að aðlagast embættum sínum
yfir sumarmánuðina og geta
þeir síðan hafið starfið á fullum
krafti að hausti.
2. Fjölgað er í stjórn NFVÍ þannig
að við bætast formaður Íþróttafélagsins og formaður Listafélagsins. Þá verða kosnir tveir
meðstjórnendur sem eru for-

drepa óvininn. Raunverulega drepa.
Þau eru meira að segja verðlaunuð, fá
six pence fyrir hvern stein, mjólkurflösku eða það sem verra er, fyrir
hverja naglasprengju sem hittir hermann.
Um daginn stal hópur þeirra mjólkurbíl. Þau stálu heilum mjólkurbíl
með 50 kössum af mjólkurflöskum
sem þau notuðu til að grýta hermennina. Börnunum var smalað saman og
þau tekin til yfirheyrslu. Þriðjungur
þeirra var undir 8 ára aldri og það var
ekkert hægt að gera við þau. Samkvæmt breskum lögum eru börn undir
8 ára aldri óvitar. Þau vita ekki hvað
þau eru að gera svo að lögin ná ekki
yfir þau. Þau eldri, sem flutt eru á
heimili fyrir vandræðabörn, reyna að
flýja við fyrsta færi. Þegar þau komast
heim eru þau dýrkuð sem hetjur.“ 0

ólska hverfinu – og kveiktu í þeim,
síðan heyrðist skothríð úr hverfinu.
Herinn sendi liðsauka á vettvang, lögreglan sendi tvöfaldan mannafla – en
hverfið var algjörlega lokað. Þeir
þökkuðu skapara sínum, krossuðu sig
og héldu heim aftur til að róa taugarnar yfir stórum bolla af heitu mjólkurhvítu tei ... Enginn veit hversu margir
voru dauðir, deyjandi eða særðir. ....

3. Stofnað er hagsmunaráð sem í
eiga sæti 3 nemendur, þ.e.a.s.
forseti NFVÍ, fulltrúi nemenda
sem er kosinn á aðalfundi úr 3.
bekk og einn nemandi úr 3.
bekk tilnefndur af skólastjóra
um sama leyti og aðalfundur
fer fram.
Kjörgengir til embætta NFVÍ voru allir
nemendur í 3. bekk Verzlunarskólans.
Allir stjórnarmenn skyldu sitja í 4.
bekk árið sem þeir voru í stjórn. Árið
1973 var þessu breytt á þann veg að
kjörgengir voru allir nemendur í 3. og
5. bekk, og skyldu þeir sitja í 4. og 6.
bekk á starfsvetri sínum. 0

Hlutverk
hagsmunaráðs
Hlutverk hagsmunaráðs var skilgreint
með eftirfarandi hætti í nýjum lögum NFVÍ:
1.

Að hafa vakandi auga með hagsmunum nemenda skólans gagnvart
skólayfirvöldum, meðal annars varðandi tímalengd prófa, tilhögun
prófa og val námsefnis.

2.

Að efla kynni nemenda og kennara.

3.

Að vera tengiliður nemenda og skólayfirvalda.

4.

Að efla tengsl VÍ við aðra framhaldsskóla.

5.

Að gangast fyrir námskynningu fyrir stúdenta og einnig starfskynningu fyrir verslunarprófsnemendur.

6.

Að beita sér fyrir umbótum í kennslumálum eða berjast fyrir þeim
ef með þarf.

7.

Að annast endurskoðun allra reikninga félaga NFVÍ.

8.

Að hafa félagslífið í stöðugri endurskoðun og veita stjórnarmönnum
aðhald. Ráðið skal endurskoða lög NFVÍ árlega og bera fram tillögur til lagabreytinga.

Nemendur gefa kennurum einkunnir
Peysufatadagur hefur tíðkast um árabil í Verzlunarskólanum og þar hafa
nemendur kvatt kennara með ræðuhöldum. Um 1970 voru nemendur
oft mjög harðorðir við þá kennara
sem þeim féll ekki við af einhverjum
ástæðum. Til að mynda gaf einn
bekkurinn kennurum sínum einkunnir fyrir viðmót, kunnáttu,
kennsluhæfileika o.fl. á skólaárinu
1970–1971. Nemendur reiknuðu út
meðaleinkunn fyrir hvern kennara og
meðaltal þessara meðaleinkunna.
Voru kennurum síðan sendar niðurstöður í bréfi og þeir beðnir að huga
að umbótum á kennsluháttum ef
meðaleinkunn þeirra var lægri en
meðaltal allra kennara. 0

1970
✔ Bjarni Benediktsson forsætisráðherra,
kona hans og dóttursonur farast í
eldsvoða á Þingvöllum

✔ Breska hljómsveitin Led Zeppelin heldur
tónleika í Laugardalshöll

✔ Auður Auðuns alþingismaður tekur sæti í
ríkisstjórn fyrst kvenna

✔ Nýjung í farþegaflugi: Breiðþota. Vegur
350 tonn og tekur 362 farþega

✔ 790 hjón gefin saman á íþróttavelli í
Seoul, Suður-Kóreu. Öll eru þau í söfnuði
séra Myungs Moon

✔ Gítarleikarinn Jimi Hendrix látinn
einungis 27 ára að aldri
Rósa Matthíasdóttir formaður fjórðabekkjarráðs les yfir dr. Jóni á peysufatadaginn 1974.

1970

1971
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Skólastarf í endurskoðun
1. og 2. bekkur lagðir af, tvískipt lærdómsdeild

Á

skólaárinu 1969–1970 og sumarið 1970 ræddi skólanefnd
framtíðarskipulag skólans ítarlegar en gert hafði verið um langt
skeið. Þá komust menn að þeirri niðurstöðu að vænlegast væri að leggja
tvo neðstu bekki skólans af og taka
alla nýnema inn í 3. bekk. Jafnframt
var ákveðið að allir nemendur skyldu
stunda sams konar nám fyrstu tvö
skólaárin en síðan áttu leiðir að skiljast, nemendur, sem uppfylltu tiltekin
skilyrði, skyldu eiga kost á að velja
um tvær brautir eða deildir, eins vetrar nám að verslunarprófi og tveggja
vetra nám í lærdómsdeild og skyldi
því ljúka með stúdentsprófi. Lærdómsdeild skyldi raunar vera tvískipt
og skiptast í hagfræði- og máladeild.

Spor í rétta átt
Þessu var hrundið í framkvæmd haust-

ið 1970, verslunardeild í 5. bekk tók
þó ekki til starfa fyrr en haustið 1972.
Raunar verður að telja mjög líklegt að
skipun nefndar á vegum ríkisstjórnarinnar hafi ýtt undir þessa umræðu.
Nefnd þessi var skipuð á árinu 1970 og
skyldi endurskoða kennslu í viðskiptagreinum. Dr. Jón Gíslason átti sæti í
nefndinni. Hún samdi frumvarp til laga
um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi sem síðar var lögfest.
Vorið 1971 var lagt mat á fyrstu
reynsluna af hinu nýja fyrirkomulagi.
Skólanefnd hélt fund í Valhöll á Þingvöllum hinn 2. júní. Fundinn sátu
skólanefndarmennirnir Gísli V. Einarsson formaður, Haraldur Sveinsson,
Hilmar Fenger, Kjartan Ólafsson og
Þorvarður J. Júlíusson og auk þeirra
Hjörtur Hjartarson, formaður Verslunarráðs, dr. Jón Gíslason skólastjóri og
Valdimar Hergeirsson yfirkennari.

Fundarmenn voru sammála um að stigið hefði verið spor í rétta átt en auka
þyrfti tengsl kennslunnar og atvinnulífsins og gæta þess að viðskiptamenntun sú, er skólinn veitti, yrði ætíð jafngóð þeirri viðskiptamenntun, sem aðrir
menntaskólar veittu, eða betri.

Haraldur Sveinsson lýsti til dæmis
þeirri skoðun sinni að skólinn ætti
ætíð að standa ríkisskólunum framar
og jafnvel taka við nemendum frá
þeim. Því væri við hæfi að Verzlunarskólinn tæki sem fyrst einkaleyfi á
nafninu Verzlunarháskóli Íslands.

Framtíðarsýn skólanefndar
Á skólanefndarfundinum var lögð
áhersla á að bæta þyrfti húsakost skólans, auka tækjakost hans og efla bókasafnið til að tryggja að þetta takmark
næðist. Menn töldu einnig að stilla
yrði skólagjöldum í hóf til að skólinn
yrði samkeppnishæfur við aðra skóla
um nemendur. Þetta var þó umdeilt,
sumir fundarmenn, til dæmis Hjörtur
Hjartarson, álitu aðsókn fremur
markast af gæðum náms og kennslu
en skólagjöldum. Fundarmenn höfðu
mikinn metnað fyrir skólans hönd.

Meiri aðsókn í hagfræðideild
Strax fyrsta árið var aðsókn að hagfræðideild mun meiri en að máladeild
en þá stunduðu 40 nemendur í tveimur bekkjardeildum nám í hagfræðideild og 16 nemendur í einni bekkjardeild í máladeild. Hagfræðideildarbekkjum var fjölgað í þrjá haustið
1972 og hélst það út áratuginn, máladeildarbekkur var oftast einn í árgangi,
þó voru tveir bekkir í máladeild í 5.
bekk skólaárin 1973–1974 og
1977–1978 og jafnmargir í 6. bekk
næsta skólaár. Verslunardeild í 5. bekk
var starfrækt skólaárin 1972–1974 en
var síðan lögð af enda var aðsókn lítil,
aðeins 10 nemendur sátu í deildinni
síðara skólaárið. Orsökin mun hafa
verið sú að eftirspurn eftir fólki með
þessa menntun var mun minni en
menn höfðu vænst. 0

Ný inntökuskilyrði
í Verzlunarskólann
Til þess að fá inngöngu í 3. bekk
Verzlunarskólans eftir skipulagsbreytingarnar þurftu umsækjendur að
uppfylla ákveðnar kröfur. Hægt var
að fara þrjár leiðir:
1. Að hafa lokið landsprófi með að
lágmarki 6,0 í einkunn.
2. Að hafa lokið 5. bekk gagnfræðaskóla á viðskiptakjörsviði
með að lágmarki 6,0 í einkunn.
3. Að hafa lokið gagnfræðaprófi
með að lágmarki 7,0 í einkunn
og auk þess staðist inntökupróf
VÍ í þýsku, vélritun og bókfærslu.

Frá peysufatadeginum 1970.

Breytingar á skólakerfinu
Ein ástæða þess að ákveðið var að
umbylta öllu skipulagi Verzlunarskólans voru almennar breytingar á skólakerfi í landinu og ný lög um menntaskóla. Þetta kemur meðal annars fram
í máli Valdimars Hergeirssonar yfirkennara í Verzlunarskólablaðinu 1971.
Þar segir hann: „Að baki þessu skipulagi liggur sú meginhugsun að reynt

er að auka hið eiginlega verslunarnám í skólanum án þess að draga úr
þeirri almennu menntun sem skólinn
hefur veitt til þessa. ... Þá er lærdómsdeildarnámið samræmt þeirri
þróun, sem á sér stað í almennu
menntaskólunum, með því að koma á
deildaskiptingu með valmöguleikum.
Með þessu fyrirkomulagi verður

námstíminn til stúdentsprófs í VÍ
jafnlangur og í menntaskólunum, eða
fjögur ár, en var áður yfirleitt ári
lengri. Með þessum breytingum fellur
skólinn einnig betur inn í núverandi
skólakerfi landsins og hefur sennilega
meiri aðlögunarmöguleika að þeim
breytingum, sem væntanlegar eru á
því.“ 0

Fjórar námsleiðir
Verslunarpróf

Verslunarpróf
með viðbótarnámi

Stúdentspróf
af hagfræðibraut

Stúdentspróf
af málabraut

Verslunardeild 1. ár
Verslunardeild 2. ár

Verslunardeild 1. ár
Verslunardeild 2. ár
Verslunardeild 3. ár*

Verslunardeild 1. ár
Verslunardeild 2. ár
Hagfræðideild 3. ár
Hagfræðideild 4. ár

Verslunardeild 1. ár
Verslunardeild 2. ár
Máladeild 3. ár
Máladeild 4. ár

1971
✔ Danir afhenda Íslendingum fyrstu
handritin úr Árnasafni í Kaupmannahöfn

✔ Hundahald bannað í Reykjavík
✔ Veitingahúsið Glaumbær við Fríkirkjuveg
brennur

✔ Idi Amin verður einvaldur í Uganda.
Grunaður um mikil grimmdarverk

✔ Knattspyrnulið Arsenal vinnur bæði deild
og bikar

✔ Söngleikurinn Jesus Christ Superstar slær í
gegn í Lundúnum

*Þriðja árið í verslunardeild var lagt niður frá og með haustinu 1974.

1970

Ef fleiri nemendur sóttu um nám en
skólinn sá sér fært að taka við réð
einkunnaröðin því hverjir fengu inngöngu. 0

1971
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Deilt um inntökuskilyrði í lærdómsdeild
Menntamálaráðherra úrskurðar um málið

Á

skólaárinu 1968–1969, þegar
Örsteds-einkunnakerfið var lagt
af og tíukerfi tekið upp í staðinn, var samþykkt að krefjast meðaleinkunnarinnar 7,25 til að nemendur
fengju að setjast í 5. bekk. Hins vegar
nægði lágmarkseinkunnin 6 á landsprófi nemendum til að fá að setjast í
menntaskóla. Krafan um lágmarkseinkunnina 7,25 til setu í lærdómsdeild
þótti því nokkuð hörð enda var fljótlega eftir breytinguna farið að heimila
nemendum með meðaleinkunnina
7–7,24 að endurtaka próf í tveimur
námsgreinum með það fyrir augum
að hækka meðaleinkunn sína nægilega mikið. Ekki þótti hér nóg að gert.

Nemendur stofna hagsmunaráð
Dr. Jón Gíslason skólastjóri lagði til á
fundi skólanefndar og fleiri aðila í Valhöll 2. júní 1971 að nemendum með
meðaleinkunn á bilinu 6,50–6,99 yrði
heimilað framvegis að endurtaka próf í
fjórum námsgreinum upp úr 4. bekk ef
það gæti liðkað til fyrir þeim til að setjast í 5. bekk. Tillaga þessi var samþykkt. Nemendum þeim, sem hófu
nám í þriðja bekk skólans þetta haust
og höfðu lokið landsprófi, þótti hér of
skammt gengið og leituðu úrlausnar hjá
skólastjóra og skólanefnd. Þessir nemendur vildu einnig ljúka verslunarprófi
vorið 1972 og höfðu stofnað hagsmunaráð til að vinna að lausn þessara
mála. Skólanefnd féllst á að heimila
nemendum þessum að taka verslunarpróf umrætt vor og í öllum námsgreinum að þýsku undanskilinni en nemendur höfðu farið fram á að taka einungis próf í því námsefni sem þeir
höfðu lokið í greininni.
Skoðanir um lágmarkseinkunn til
setu í lærdómsdeild voru skiptar. Gísli
V. Einarsson formaður taldi landsprófsnemendurna hafa nokkuð til síns
máls, þeir hefðu komist í gegnum
landsprófssíuna og í menntaskólum
nægði venjuleg millibekkjaeinkunn úr
því. Gísli áleit kröfuna um lágmarkseinkunnina 7,0 til setu í 5. bekk særa réttlætiskennd nemenda og gæti þetta
dregið úr aðsókn að skólanum. Einnig
þyrfti að kanna viðhorf manna í
menntamálaráðuneytinu til þessa máls
en skólinn þyrfti að leita til opinberra
aðila um fjárstyrk. Hilmar Fenger taldi
lágmarkseinkunnina á hinn bóginn
halda uppi „standard“ á stúdentsprófi
og takmarka fjölda þeirra sem settust í
lærdómsdeild. Þess skal getið til skýringar að duglegir nemendur, sem lokið
höfðu verslunarprófi, voru eftirsóttir
starfsmenn á þessum árum og voru oft
ráðnir til starfs þegar að prófi loknu en
þeir nemendur, sem settust í lærdómsdeild, komu oft ekki til starfa fyrr en að
loknu háskólaprófi, þ.e. eftir allmörg ár.
Tillögur skólanefndar
Skólanefnd fjallaði um málið á fleiri
fundum. Hinn 23. nóvember var bréf

Nemendur, kennarar og skólanefndarmenn á fundi í hátíðarsal Verzlunarskólans seint á áttunda áratugnum.

fyrrnefndra nemenda rætt. Þar kom
fram að 36 nemendur af 52 töldu mest
aðkallandi að fá lágmarkseinkunn til
að setjast í 5. bekk breytt en 16 töldu
þýðingarmeira að fá að ljúka verslunarprófi vorið 1972. Rök hafa flest verið
tilgreind en þó má nefna að nemendur
kváðust eiga erfiðara með að ná meðaleinkunninni 7,0 en aðrir nemendur
skólans enda yrðu þeir að sækja 38
kennslustundir á viku auk leikfimi.
Skólanefnd taldi eftirfarandi atriði geta
stuðlað að lausn þessa vandamáls:
1. Lokapróf í dönsku verði tekið öðrum hvorum megin við áramót og
tími sem þannig sparast notaður
fyrir aðrar námsgreinar.
2. Lokapróf í leikfimi verði tekið um
áramót.
3. Prófseinkunn verði látin gilda við
vorpróf en vetrareinkunn ekki tekin með.
4. Athuga möguleika á aukatímum
fyrir þá sem standa höllum fæti.
5. Heimild verði veitt til að ljúka
verslunarprófi á haustin með því að
taka þá próf í bókfærslu og vélritun.
6. Þeir sem ekki fá 7 í meðaleinkunn
að vori fái að endurtaka prófið að
hausti í tveim greinum.
Skólastjóri og yfirkennari mættu á
fund með skólanefnd 24. nóvember.
Þar lýsti dr. Jón Gíslason yfir stuðningi
við þá hugmynd að heimila fyrrnefndum nemendum að taka verslunarpróf
vorið 1972, sömu próf skyldu lögð
fyrir þá í öllum greinum og aðra nemendur skólans að prófum í bókfærslu,
vélritun og þýsku undanskildum.
Kennslu í þessum greinum skyldi
haldið uppi í maímánuði og prófað í
þeim um mánaðamót maí og júní. Aftur á móti lýsti skólastjóri sig andvígan
hugmyndinni um að draga úr kröfum

1971

til setu í lærdómsdeild enda eðlilegt að
sett væru mörk að loknu prófi sem
veitti réttindi (verslunarprófi). Gísli V.
Einarsson taldi tæplega unnt að rökstyðja lágmarkseinkunnina nægilega
vel gagnvart landsprófsnemendum,
stúdentspróf væri sá segull sem drægi
nemendur að og fella yrði sérhæfða
námið inn í það. Hætt væri því við að
lágmarkseinkunnin drægi verulega úr
aðsókn að skólanum.
Afskipti menntamálaráðherra
Nemendur töldu sig geta fallist á hærri
meðaleinkunn til setu í 5. bekk en 5,0
enda væru sumar prófgreinar léttar, til
dæmis vélritun og vörufræði. Þrjár tillögur komu fram til lausnar á skólanefndarfundi 2. desember og voru þær
svohljóðandi:
1. Nemendum verði gefinn kostur á
að velja um innan viss tíma, hvort
árseinkunn haldi áfram sama gildi
og verið hefur, eða hvort prófseinkunn verði látin gilda ein.
2. Lágmarkseinkunn verði 6 til inngöngu í lærdómsdeild, en þá verði
ákveðin uppsláttarfög, valin í samráði við skólastjóra, ekki tekin með
í þann útreikning.
3. Haldið verði fast við lágmarkseinkunnina 7 ef allar námsgreinar eru
teknar með en verði aðeins valdar
greinar teknar með gildi lágmarkseinkunnin 5.
Nemendur leituðu á vit menntamálaráðuneytisins í desembermánuði.
Menntamálaráðherra, Magnús Torfi
Ólafsson, ræddi við skólanefnd sem
lagði til að lágmarkseinkunn til að
setjast í lærdómsdeild yrði 7,0. Heimilað yrði að endurtaka próf í þremur
greinum, öllum fyrrnefndum nemendum yrði heimilað að taka verslunarpróf vorið 1972 og þeim gefinn kostur

á að velja um hvort árseinkunn yrði
tekin með til aðaleinkunnar eða ekki.
Ráðherra óskaði þá eftir áliti kennara
og af fundargerð skólanefndar 12. janúar 1972 er ljóst að það hefur verið
mjög á sama veg og ofangreindar hugmyndir skólanefndar. Kennarar vildu
þó láta árseinkunn haldast óbreytta.
Lágmarkseinkunn verði 6,5
Menntamálaráðherra úrskurðaði síðan
hinn 26. janúar að lágmarkseinkunn
til að setjast í lærdómsdeild skyldi vera
6,5, nemendum með lægri meðaleinkunn skyldi heimilt að endurtaka próf
í þremur námsgreinum og að ekki
yrðu gerðar breytingar á árseinkunn.
Jafnframt lýsti hann því yfir fyrir sína
hönd og fjármálaráðherra að sérstök
fjárveiting yrði veitt til að standa
straum af þeim kostnaði sem fyrrnefnd
lækkun á lágmarkseinkunn hlyti að
hafa í för með sér. Skólanefnd samþykkti samdægurs með tilvísun til
þessa fyrirheits að lágmarkseinkunnin
til að setjast í lærdómsdeild skyldi
framvegis vera 6,5 og endurtekning á
prófum í þremur námsgreinum heimil
ef nemendur næðu ekki þessu lágmarki.
Ljóst er að skólanefndarformanni
var kostnaðaraukinn vegna breyttra
inntökuskilyrða í 5. bekk ríkur í huga.
Það var að vonum, fjárhagur skólans
var bágborinn. Bekkjardeildum í 5.
bekk fjölgaði um tvær haustið 1972 og
á sú fjölgun vafalítið einkum rætur að
rekja til fyrrnefndrar breytingar. Vitað
er að nemendur beittu í fyrstu einkum
skólagjöldum sem rökum fyrir lækkun
lágmarkseinkunnarinnar í viðræðum
við menntamálaráðuneytið en árangri
náðu þeir fyrst þegar samanburðurinn
við menntaskólanema var gerður. Þeir
luku verslunarprófi vorið 1972, próf í
greinunum þremur voru tekin í maílok. 0

1972
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Flokkadrættir meðal nemenda
Einstaklingum meinuð aðild að ferðasjóði

K

omið hefur fram að vorið 1970
var farið að taka inn í skólann
nemendur sem lokið höfðu
landsprófi og næsta ár nemendur
sem lokið höfðu námi í 5. bekk
framhaldsdeildar gagnfræðaskóla.
Aðrir voru teknir í skólann eftir að
hafa staðist inntökupróf og sátu þeir
í skólanum í sex vetur. Sérstakt inntökupróf fyrir gagnfræðinga var tekið
upp árið 1967 og settust þeir í 3.
bekk. Breytingin um 1970 virðist
hafa valdið einhverjum átökum innan nemendahópsins. Nemendur, sem
teknir höfðu verið í skólann samkvæmt tveimur fyrst töldu leiðunum,

töldu aðra nemendur beita sig ofríki
í krafti höfðatölunnar og kvörtuðu
um þetta við skólanefnd á fundi sem
haldinn var 23. nóvember 1971.
Skólanefnd skipar sáttasemjara
Skólanefndarfundinn sóttu sex fulltrúar
nemenda þeirra sem lokið höfðu landsprófi en fundurinn fjallaði annars einkum um próf og prófkröfur. Fyrrnefndir
nemendur nefndu sem dæmi að aðrir
fjórðubekkingar meinuðu þeim og öðrum, sem teknir hefðu verið í skólann
eftir fyrst töldu leiðunum tveimur, aðild
að ferðasjóði 4. bekkjar sem þeir ættu
hiklaust til jafns við aðra nemendur.

Skólanefnd fól Jóhannesi L.L. Helgasyni
að ræða við fulltrúa beggja aðila og
reyna að ná samkomulagi. Málið bar
ekki aftur á góma á fundum nefndarinnar og mun Jóhannesi því hafa tekist
ætlunarverk sitt.
Breyttar forsendur
Stjórn Nemendafélagsins réttlætir þá
ákvörðun að veita þeim nemendum,
sem teknir voru í skólann að loknu
landsprófi, ekki aðild að fjórðabekkjarráði í nóvemberhefti Viljans 1971. Skýring hennar er sú að þessir nemendur
eigi ekki að ljúka verslunarprófi næstkomandi vor og því hafi verið talið óvið-

eigandi að láta þá fylla flokk með þeim
fjórðubekkingum, sem verslunarpróf
tækju, í ferðalagi og á peysufatadegi.
Þessar forsendur breyttust á skólaárinu.
Raunar má gera því skóna að ekki
hafi gróið að fullu um heilt á milli nemendahópanna, lyktir kosninganna 22.
janúar 1972 gætu að minnsta kosti
bent í þá átt. Þá féllu allir frambjóðendur sem talist gátu til fyrri ráðamanna í
skólafélaginu nema frambjóðandinn til
embættis formanns Skemmtinefndar.
Nemendur, sem lokið höfðu gagnfræða- eða landsprófi, voru þá komnir í
mikinn meirihluta, bæði í 3. og 4.
bekk. 0

Framkvæmdastjóri
skólanefndar

Frá skólaballi Verslunarskólanema.

Ólafur Ragnar berst fyrir endurreisn Glaumbæjar

Í

desember 1971 eyðilagðist veitingahúsið Glaumbær í eldi. Verzlunarskólanemar höfðu verið tíðir
gestir í Glaumbæ og þótti mörgum
þeirra eftirsjá að staðnum. Nemendur skólans fengu því Ólaf Ragnar
Grímsson, núverandi forseta Íslands,
sem var í forsvari fyrir Glaumbæjarhreyfingunni, til að svara nokkrum

Nú er Glaumbær
brunninn
Góðir hálsar! Nú er Glaumbær brunninn.
Það gerðist fyrir skömmu – aðfaranótt
laugardags, sem fyrir litl’ er runninn
langt að baki tímans. Það er hljótt
í brunarústum. Langs um blakka sali
byrla hviðum vindsins rúðulausir gluggar.
Þar sem eitt sinn ilmaði af hjali
ungra stúlkna, flökta dökkir skuggar.

Steingrímur F. Þormóðsson, 4.-D
Verzlunarskólablaðið, 1972

spurningum. Viðtalið birtist í Viljanum snemma árs 1972 og segir Ólafur
Ragnar svo frá:
„Eftir að Glaumbær brann rann
það upp fyrir ungu fólki að annar
staður á borð við hann er ekki til í
borginni. Sýnir það einna best hve
þörfin er brýn fyrir fleiri skemmtistaði þar sem unglingar geta skemmt
sér. ... Glaumbær var orðinn samkomustaður fyrir skóla eins og
menntaskólana, Háskólann og svo
ykkar skóla. Fyrir ungt fólk á aldrinum 18–25 ára er engin félagsaðstaða
í borginni, sérstaklega eftir að
Glaumbær brann. Það eru engir staðir þar sem unglingar geta komið
saman og hitt vini sína og kunningja,
hlustað á tónlist og fært upp leikrit.
... Á Reykjavíkursvæðinu er ótrúlega
stór hópur ungs fólks sem hefur í
rauninni ekkert félags- og menningarlegt athvarf. Ef að yfirvöld skapa
ekki þessu unga fólki aðstæður til að
þróast í eðlilegu umhverfi þá skerðist

1971

íslensk menning.“ Glaumbæjarsamtökin beittu sér fyrir undirskriftasöfnun og héldu meðal annars fjölmenna
baráttusamkomu í Háskólabíói í ársbyrjun 1972. Er talið að um 3000
ungmenni hafi lagt leið sína á samkomuna í þeim tilgangi að hvetja til
þess komið yrði á fót menningarhúsum eða félagsmiðstöðvum, þar sem
ungt fólk gæti komið saman, skemmt
sér og lagt stund á menningarstarfsemi
af ýmsu tagi. 0

Eldur í skólanum
Hinn 18. febrúar 1972, laust fyrir
klukkan 18, kom upp eldur í fatageymslu gamla skólahússins við
Grundarstíg. Þá var enn skólatími hjá
nemendum síðdegisbekkja og urðu
þeir fyrstir varir við eldinn. Fljótlega
tókst að slökkva hann en nokkrar
skemmdir urðu á fötum og á einum
vegg fatageymslunnar. 0

1972

Skólanefnd var skipuð fimm fulltrúum á árunum 1952 til 1969
en var þá fjölgað í sex. Verslunarráð Íslands skipaði nefndina enda
kom ákvæði laga um fulltrúa ríkisins í nefndinni ekki til framkvæmda fyrr en eftir lok fyrrgreinds tímabils. Sú breyting var
gerð 1956 að Verslunarráð hóf að
tilnefna fulltrúa fyrrverandi nemenda í skólanefndina og var Jóhann J. Ragnarsson stud. jur. fyrsti
fulltrúi þeirra í nefndinni. Þessi
venja hefur staðið við makt síðan.
Störf skólanefndar jukust á sjöunda áratugnum, ekki síst vegna
fjölgunar nemenda og byggingarframkvæmda. Mun þetta orsök
þess að Hilmar Fenger flutti um
það tillögu á skólanefndarfundi
10. mars 1971 að launuð nefnd
eða einstaklingur yrði ráðinn til að
rannsaka ýmislegt sem beið úrlausnar, til dæmis skipulag skólabúðarinnar, húsnæðisþörf og
námsefni. Næst kom þetta mál til
umræðu 9. janúar 1972 en þá
skýrði Gísli V. Einarsson skólanefndarformaður frá því að hann
hefði rætt við Jóhannes L.L.
Helgason lögfræðing um að hann
tæki að sér að vera framkvæmdastjóri nefndarinnar. Skólanefnd
veitti formanni sínum umboð til
að semja við Jóhannes og sýnir
fundargerð nefndarinnar frá 1.
september þetta ár að Jóhannes
var ráðinn framkvæmdastjóri við
upphaf skólaársins 1972–1973.
Jóhannes gegndi þessu starfi
fram í marsmánuð 1978 og var
Árni Árnason ráðinn eftirmaður
hans 15. mars það ár. Hann lét af
starfinu um mánaðamót maí og
júní 1979 og tók Þorvarður Elíasson, nýráðinn skólastjóri, þá við
því. 0
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Kann vel við mig
innan um unga fólkið
Gunnar Jónsson húsvörður

G

unnar Jónsson réðst til starfa
sem húsvörður í Verzlunarskólanum í september 1962 og
starfaði við skólann allt til ársins
1985. Tveimur árum síðar lést hann,
82 ára að aldri. Á tíu ára starfsafmæli
Gunnars, árið 1972, héldu nokkrir
nemendur til fundar við Gunnar í
því skyni að taka við hann viðtal fyrir Verzlunarskólablaðið. Viðtalið hefst
á eftirfarandi inngangi:
Dauf músík í klassískum stíl
„Er ekki notalegt að koma inn í hlýja
og bjarta skólastofuna á köldum vetrarmorgni, þegar veðurguðirnir stíga
trylltan dans úti við, vitandi, að hún er
ekki öll útsvínuð af bréfadrasli og
sundurkrömdum krítarmolum, sem
liggja eins og hráviði á gólfinu eða eiga
það ekki á hættu að falla aftur á bak
vegna þess að stólbakið og stólsessan
eru ekki fast skrúfuð í stólgrindina?
Gunnari húsverði er annt um húsið og
þá sem þar ganga um eins og þeir
væru reifabörn.
Efst uppi á háalofti í gamla skólanum býr Gunnar húsvörður ásamt
Rögnu Jónsdóttur, eldabusku þeirra
kennaranna. Eins og þið sjálfsagt hafið
rekið ykkur á, eru stigarnir óvenjubrattir og illir uppgöngu, en keyrir þó
um þverbak þegar lagt er upp í seinasta áfanga, þann hluta sem leiðir okkur til hreiðurs húsvarðarins. Eftir
skruðninga mikla og örfá víxlspor á
uppgöngunni náum við loks takmarkinu og drepum á dyr. Inni heyrist dauf
músík í klassískum stíl, sem tekið er
undir með stunum og hósta okkar utandyramanna. Dyrnar opnast og við
stígum inn, göngum til stofu og setjum saman tæki okkar.“
Brak og brestir
Eitt af því fyrsta sem nemendurnir
spyrja Gunnar um er hvort hann hafi
orðið var við draugagang í húsinu.
Hann gerir lítið úr því: „Það brakaði
og brast stundum í húsinu þegar veður voru mikil, en ég hef aldrei orðið
myrkfælinn síðan ég kom til fullorðinsára. Ég var eins og margir unglingar
myrkfælinn heima í sveitinni, enda var
það kannski ekkert að ástæðulausu
þar sem alltaf var verið að segja manni
einhverja draugasögu. Þá var maður
nú ungur og reyndar bara krakki, en í
þessu húsi finn ég aldrei fyrir myrkfælni. Sumir voru að tala um það, að
hér væri fólk á ferð, og þóttust sjá það,
þótt ég hafi aldrei séð neitt. Það heyrist oft brestur hingað og þangað í
timbrinu í húsinu þegar vindurinn
skekur bæði glugga og annað í vond-

Gunnar Jónsson húsvörður og Ragnhildur Jónsdóttir matráðskona í Verzlunarskólanum hlýða á ræðu á dimisjón.

um veðrum, og held ég að þetta sé
„draugagangurinn“.“
Það er ansi mikil óregla
Þá var Gunnar spurður um samskipti
sín við unga fólkið og þá einkum
hvort honum þætti nemendur skólans
skemmta sér of mikið og drekka of
mikið. Á þessum tíma voru dansleikir
enn haldnir í sjálfu skólahúsinu og því
bar húsvörður ábyrgð á að koma öllum út úr húsi á skikkanlegum tíma. Í
svari sínu sagði Gunnar meðal annars:
„Það er ansi mikil óregla. Það er
ómögulegt að neita því, en ég kenni
unglingunum ekki um það eingöngu.
Miklu frekar fullorðna fólkinu, því ef
fullorðna fólkið stundar óreglu, þá vill
hún oft síast út. ... Það kemur fyrir að
ég hef orðið að vera vondur, en það
hefur ekki verið mikið meira en í nösunum. Oft hafa skemmtanirnar verið
mikið lengur en upphaflega var ákveðið, en mér finnst þegar krakkarnir hafa
haft svo mikið fyrir að það sé næstum
því ógerningur að reka þau út klukkan
ellefu.“
Lubbinn reglulega fallegur
Þá var Gunnar einnig inntur eftir því
hvað honum þætti um klæðaburð og
hárgreiðslu nemenda: „Það er auðvitað
allt breytingum undirorpið. Þegar við
vorum ung og ærslafull þá þótti nú
eldra fólkinu alveg nóg um. Við vorum
líka til í að vera dálítið útsláttarsöm í
klæðaburði. ... Það er alveg segin saga
að eldri kynslóðinni, á hvaða tíma sem
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er, finnst alltaf nóg um það sem unga
fólkið gerir. Það er eðlilegt að ungt fólk
sé ekki alltaf eins gegnum kynslóðirnar.“ Gunnar gerir heldur ekki mikið mál
úr því þó að drengir mæti með axlasítt
hár í skólann. „Mér finnst þessi lubbi
reglulega fallegur á sumum strákum. Ég
segi fyrir mig að ég er ekkert á móti
lubbunum, síður en svo. Eins og við
vitum eftir sögunum, þá gengu þeir
með mikið hár fornmenn og hafa sennilega haft fallegt hár margir hverjir.“
Saknar krakkanna þegar þeir
hætta í skólanum
Að endingu var Gunnar beðinn um að
segja nokkur vel valin lokaorð: „Ég
vona að skólanum vegni vel alla tíma
og það verði ekki lakari krakkar, held-

ur en hafa verið. Ég kann alltaf ákaflega vel við mig innan um unga fólkið,
finnst ég vera miklu yngri fyrir bragðið. ... Ég [sakna] alltaf krakkanna, þegar þeir eru farnir. Ég hef átt margar
ánægjustundir með þeim, og svo er
þetta að heilsa manni alls staðar. Það
er það versta að þau heilsa mér alltaf,
þannig að þau þekkja mig, en ég man
þá ekki hver það er og er oft lengi að
hugsa um hvað það heitir. ... Mér er
ekki sama um skólann, og held ég að
krökkunum sjálfum þyki vænt um
skólann sinn. Ég hef tekið eftir því
þegar gamlir nemendur koma hingað
að þá er eins og það verði nýtt fólk.
Verða ungir í annað sinn. Þau setjast
inn í stofuna þar sem þau hafa setið og
virðast öll lifna við.“ 0

Ragnhildur og kaffisjóðurinn
Ekki var um mötuneyti af neinu tagi
að ræða í Verzlunarskólanum áður en
Nýja skólahúsið við Þingholtsstræti
var tekið í notkun á sjöunda áratugnum. Kennarar höfðu með sér kaffi á
brúsa og eitthvert meðlæti að heiman
og neyttu þess á kennarastofunni í
löngu frímínútunum.
Fljótlega eftir að Nýja skólahúsið
var tekið í notkun var innréttuð kaffistofa í norðurenda þess. Þar fengu
menn kaffi og meðlæti. Greiðslu var
þannig háttað að kennarar fylltu út
skýrslu um hvenær þeir yrðu í kaffi.
Hún var notuð til að ákvarða hve

mikið hver þeirra skyldi greiða í kaffisjóð sem var settur á stofn á þessum
tímamótum. Sá Kennarafélagið um
kaffisjóðinn. Rekstur hans gekk
brösulega. Greiðslur voru ákveðnar á
haustin en oft reyndust útgjöld vanáætluð, ekki síst á áttunda áratugnum
en þá var verðbólga mikil. Varð því
alloft að innheimta aukaframlag.
Ragnhildur Jónsdóttir, eiginkona
Gunnars Jónssonar húsvarðar, sá um
rekstur kaffistofunnar. Hún vildi veita
kennurum sem best og grunaði stjórn
Kennarafélagsins hana stundum um
að greiða úr eigin vasa. 0
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Nám er vinna

Nemendamót
með nýju sniði
Árið 1972 var ákveðið að breyta
fyrirkomulagi Nemendamótsins
þannig að sameiginleg skemmtun
fyrir alla nemendur skólans yrði í
Háskólabíói og sameiginlegur
dansleikur að kvöldi sama dags.
Áður höfðu bæði skemmtiatriði
og dansleikur farið fram að kvöldi
til, venjulega í Sjálfstæðishúsinu
eða Sigtúni, og hafði um langt
skeið þurft að tvískipta Nemendamótinu þannig að eldribekkingar
tóku þátt í því fyrra kvöldið og
yngribekkingar daginn eftir.
Hinn 23. febrúar 1972, kl.
16:00, hófst 40. Nemendamót
Verzlunarskóla Íslands í Háskólabíói. Meðal skemmtiatriða var leikrit 6. bekkjar, Ævintýri á gönguför.
Þá var annáll félagslífsins leikinn
af nokkrum nemendum og söngatriði Nemendamótskórsins var á
sínum vanalega stað. Um kvöldið
snæddu nemendur saman á
Hótel Sögu og síðan stigu þeir
dans fram á nótt. 0

Nýstárlegar hugmyndir um námslaun

Á

rið 1972 skrifaði Lára V. Júlíusdóttir, þá nemandi í 6. bekk X
og núverandi hæstaréttarlögmaður, áhugaverða grein um námslán
og námslaun í Verzlunarskólablaðið.
Lára setur þar fram þá hugmynd að
tekið verði upp svipað lánakerfi og er
annars staðar á Norðurlöndum en
það byggist á því að nemendur fá að
hluta til námsstyrk frá ríkinu og
námslán að auki ef með þarf. Hún
segir meðal annars: „Eftir að stúdentar hófu róttækari báráttuaðferðir í
herferð sinni fyrir bættri aðstöðu,
hafa miklar framfarir átt sér stað í
lánamálum. Nú er næsta markmiðið
námslaun. Nám er vinna, þess vegna
ber að launa það á sama hátt og aðra
vinnu. Vinna er öll sú starfsemi, sem
miðar að verðmætasköpun, og vissulega er nám verðmætasköpun. Námslaun er hið eina sem tryggir fjárhagslegt jafnrétti til náms eftir að skyldunámi lýkur. Nám er ekki lífsstarf og
námsmenn ekki í skóla alla ævi,
heldur er menntun undirbúningur

undir lífið, komandi störf í þágu
þjóðarinnar.“
Lára talaði einnig fyrir lengingu
skólaársins og þar með fyrir því að
hægt væri að ljúka menntaskóla og háskóla á styttri tíma en ella: „Með námslaunum væri hægt að lengja skólaárið í
10 mánuði. Þýðir þetta að hægt er að
stytta háskólanám um 1–2 ár og
menntaskóla um 1 ár. Nemandi, sem
nú lýkur námi við 26 ára aldur, gæti
því lokið því þremur árum fyrr. Hann
kemur út í atvinnulífið og skapar sinn
hluta þjóðarteknanna. Á þessum þremur árum skilar hann aftur til ríkis og
bæjarfélags, í formi skatta, þeirri fjárhæð sem hann fékk í námslaun. Á
þennan hátt hagnast ríkið á námslaununum og þetta gerir öllum kleift að
fara í lengra nám. Með fækkun námsáranna lengist starfsævin. Þar að auki
sparast skólahúsnæði og dýrmætt
kennaralið. Með lengingu skólaársins
verður námið samfelldara, en í löngu
sumarfríi fara nemendur úr þjálfun,
gleyma miklu, og það tekur alltaf dálít-

„Nám ber að launa á sama hátt og aðra vinnu,“
skrifaði Lára V. Júlíusdóttir í Verzlunarskólablaðið
árið 1972.

inn tíma á hverju hausti að rifja upp
fyrri kunnáttu. Í þessu tveggja mánaða
fríi geta nemendur hvílt sig á náminu
eins og venjulegt fólk, en með núverandi fyrirkomulagi hefur námsmaður
hreinlega ekki efni á að taka sér sumarfrí og er lítið hvíldur að því loknu.
Námslaun yrðu trygging gegn því, að
fátækt hamli námi, og stuðluðu að því
að fleira fólk, einkum stúlkur, legðu
stund á langskólanám.“ 0

Færðumst mikið í fang
Ingibjörg Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri

I

ngibjörg Guðmundsdóttir var formaður Leiknefndar veturinn
1971–1972 en það starf fólst í því
að hafa yfirumsjón með leikriti því
sem sýnt var á Nemendamóti skólans. Ingibjörg segir að starf sitt hafi
aðallega falist í því að útvega leikstjóra, „og í samráði við hann að
velja leikrit og leikendur og fá fólk til
að starfa með. Þetta var gífurlega
mikið sem við færðumst í fang. Við
höfðum heila hljómsveit á sviðinu,
bjuggum til nýja texta og lög við
leikritið og síðan fórum við út í það
að breyta leikritinu og umskrifa það
og færa til nútímans. Þetta leikrit,

„Ævintýri á gönguför“, fjallaði um
nokkra Verzlunarskólanemendur sem
fóru í gönguferð á Íslandi og enduðu
á Þingvöllum. Það var geysilega mikil
vinna í kringum þetta og skemmtileg
en ég held að hún hafi heppnast
nokkuð vel. Ég var nokkurs konar
þúsund þjala smiður og var í þessu
öllu saman meira og minna og þegar
að uppsetningunni kom átti ég að
heita aðstoðarleikstjóri.“
Þrátt fyrir að vinnan í kringum
Nemendamótið hafi verið mikil lét
Ingibjörg það ekki bitna á námsárangri
sínum. Hún dúxaði bæði á verslunarprófi og stúdentsprófi, en því lauk

hún vorið 1972. „Þetta var aðallega
spurning um hvað fólk vildi leggja á
sig til þess að ná góðum árangri,“ segir
Ingibjörg. „Reyndar verð ég að segja
það að ef maður ætlar og stefnir að því
að ná góðum árangri hlýtur maður að
þurfa að stunda námið jafnt og vel en
ekki einungis að læra fyrir prófin.“ Eftir stúdentspróf fór Ingibjörg í sálfræði
í Háskóla Íslands og lauk þaðan BAprófi. Hún tók M.Ed.-próf frá
Harvard-háskóla í Bandaríkjunum og
stundaði einnig nám í fullorðinsfræðslu á vegum norrænna háskóla.
Hún er nú framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, sem er í

Ingibjörg Guðmundsdóttir var formaður Leiknefndar Verzlunarskólans veturinn 1971–1972.

eigu Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands. 0

Stórmarkaðir ryðja sér til rúms
Viðskiptavinir gabbaðir til að kaupa meira en þeir ætla sér
Undanfarin ár hafa risið upp hér á landi,
þó einkum á höfuðborgarsvæðinu, kjörbúðir sem byggðar eru upp að nokkru
eða öllu leyti eftir bandaríska „supermarket“ kerfinu. Fyrirkomulag þetta er
þannig að viðskiptavinurinn kaupir alltaf
meira en hann ætlaði sér í upphafi án
þess að gera sér grein fyrir því að alls
konar óþarfa varningur hefur slæðst ofan
í innkaupagrindina sem alltaf stendur
opin fyrir öllu. Flestir viðskiptavinanna
halda að þeir geti verslað án áhrifa frá
starfsfólkinu og geti því valið það sem
þeim líst best á. En skref fyrir skref eru
þeir dregnir úr einni gildrunni í aðra án
þess að verða þess varir. Því er þannig
fyrir komið að helstu neysluvörunum er

komið fyrir innst inni í
versluninni, svo sem kjötvörum, mjólkur- og
brauðafurðum. Viðskiptavinurinn kemur fyrst og
fremst til að kaupa þessar
vörur og gengur því fyrst
þangað. Þessu hafa sálfræðingar þessara fyrirtækja tekið eftir og notfæra sér því hina einkennilegu reglu sem 80%
af fólki fara eftir, en það er
hin svokallaða „eye right habit“. Hún er
þannig að þessi fjöldi fólks leitar alltaf
fyrst til hægri er það kemur inn í svona
verslanir. Til að hindra það að viðskipta-

1971

vinurinn komist til hægri
er hann kemur inn í verslun er raðað ýmiss konar
hillum, frystikistum og
„vörueyjum“ í veg fyrir
hann, svo hann verður að
fara mjög krókótta leið að
þeim stað sem hann upprunalega ætlaði sér á.
Sérfræðingar segja að
hillurnar hægra megin í
búðinni velti 4–5 sinnum
meir en þær sem standa
vinstra megin, þar af leiðandi eru settar
vörur í þær er gefa meira í aðra hönd.
Einnig hafa menn komist að því að því
lengur sem viðskiptavinurinn dvelur í

búðinni því meir kaupir hann. Tölfræðilegar tölur sýna að sá sem dvelur 5 mínútur í búðinni eyðir frá 12 kr. upp í 500
kr. en sá sem dvelur 15 mínútur, kaupir
fyrir 315 til 1400 kr. Vöruhillum, frystihólfum og öllu þessu er því eingöngu
komið svona fyrir til að draga úr ferð
viðskiptavinanna.
Síðasta áhlaupið á peningabudduna er
svo við peningakassann. Þar er komið
fyrir alls konar tóbaki og öllu því sælgæti
sem verslunin hefur upp á að bjóða, og
freistar ekki hvað síst ef húsmæðurnar
hafa verið svo ólánsamar að taka börnin
með í innkaupaferðina.
Jens P. Hjaltested, 5.-X
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Styrkja vináttuböndin
í gönguferðum
Stelpur sem brautskráðust 1972 halda hópinn

V

orið 1972 brautskráðust 57
nemendur frá Verzlunarskóla
Íslands. Í hópnum voru 25
stelpur og 32 strákar. Nokkrar
stelpnanna hafa haldið hópinn og
eru í gönguklúbbi sem hittist á
tveggja vikna fresti. Þær skiptast á að
skipuleggja göngurnar en fastur liður
í lok hverrar göngu er að setjast
niður, annaðhvort á kaffihúsi eða á
heimili einhverrar þeirra, og fá sér
hressingu.
Saumað, spilað, gengið
Gönguklúbburinn á sér langa sögu því
að strax í 5. bekk stofnuðu nokkrar
stelpnanna saumaklúbb sem hittist
reglulega. Eftir útskrift lagðist saumaklúbburinn af, eða tók öllu heldur á
sig nýja mynd. Þær segja svo frá: „Fyrir algjöra tilviljun fórum við nokkrar í
nám til Kaupmannahafnar eftir stúdentspróf. Við vorum allar í ólíkum
greinum en héldum mikið hópinn og
veran í Kaupmannahöfn þjappaði okkur mikið saman. Stundum fengum við
líka gamlar skólasystur í heimsókn og
var þá margt brallað. Í Kaupmannahöfn stofnuðum við líka spilaklúbb og
hittumst reglulega til að spila bridds.“
Spilaklúbburinn var starfræktur
áfram eftir að þær komu heim úr
námi. Það var svo árið 1981 sem ein
úr hópnum, Guðrún Geirsdóttir, lést
og eftir það fóru stelpurnar að huga
betur að vináttuböndunum. Fleiri
konur úr árgangnum bættust í hópinn
og spilaklúbburinn breyttist í gönguklúbb. „Upphaflega ætluðum við okkur að spila og ganga til skiptis, en eftir
að við vorum búnar að ganga saman
einu sinni féll spilamennskan alveg
niður.“
Frekasti árgangurinn
Nú fást stelpurnar í útskriftarárgangi
1972 við ólíka hluti: Í hópnum eru
lögfræðingur, læknir, kennslufræðing-

ur, arkitekt, innanhúsarkitekt og
meinatæknir. Engin þeirra valdi hina
beinu braut úr Verzló í viðskiptafræðina en þær segja að oft hafi verið talað
þannig í skólanum að ekkert annað
kæmi til greina en að leggja verslun og
viðskipti fyrir sig í framtíðinni.
Þær eiga minningarnar úr Verzló
sameiginlegar og segjast hafa verið
hluti af einstaklega samheldnum árgangi. „Einn kennarinn hélt því líka
fram að við værum frekasti árgangurinn sem hefði verið í skólanum bæði
fyrr og síðar,“ segir ein þeirra. Hinar
taka undir og segjast bara vera nokkuð
stoltar af þessu. „Við vissum hvað við
vildum og fengum oftar en ekki okkar
fram,“ segja þær og nefna dæmi um að
þær hafi verið í fyrsta árganginum sem
fékk að velja milli hagfræðideildar og
máladeildar í lærdómsdeild. Í fyrstu
var nokkuð óljóst hvaða kennslugreinar máladeildin ætti að taka og mættu
þær þá nokkrar stelpurnar úr máladeildinni á skrifstofu skólastjóra og
kröfðust þess að fá að læra efnafræði.
„Það átti að kenna okkur bókfærslu en
okkur fannst við hafa lært nóg í henni
og vildum fá efnafræði í staðinn.“ Eftir
nokkurt þras fengu þær bæði efnafræði og aukna stærðfræði í máladeildina. Þá voru tveir nemendur úr hagfræðibekknum sem vildu fá að taka
bókmenntafræði í stað frönsku sem
valgrein og fengu sitt í gegn enda mikið í mun að standa undir nafngiftinni
„frekasti árgangurinn“.
Jú, ég er kennarinn!
Líkt og flestir aðrir árgangar segjast
þær eiga góðar minningar um kennara
skólans og nefna sérstaklega Baldur
Sveinsson, Lýð Björnsson og Þórunni
Felixdóttur. „Þau eru öll alveg yndisleg,“ segja þær og bæta við að það
bregðist ekki að ef þær hitti þessa
gömlu kennara sína á götu sé staldrað
við og skipst á fréttum.

Stúdentar brautskráðir frá Verzlunarskóla Íslands vorið 1972.

1971

Gönguklúbburinn fyrir utan Hellusundshúsið. Efsta röð frá vinstri: Ingibjörg Guðmundsdóttir, Gíslína
Guðmundsdóttir og Sjöfn Kristjánsdóttir. Miðröð: Ella Stefánsdóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir og Oddrún
Kristjánsdóttir. Neðsta röð: Hjördís Claessen, Erna Bryndís Halldórsdóttir og Lára V. Júlíusdóttir.

Lára V. Júlíusdóttir, sem er í hópnum, segir einnig frá því hversu gaman
hafi verið að koma í kennarahópinn
nokkrum árum síðar. „Það var ansi
sérstakt að koma inn á kennarastofuna
því að gömlu kennurunum fannst þeir
eiga í manni hvert bein, bara af því að
maður var gamall nemandi. En annars
var sérstaklega góð samstaða í kennarahópnum.“ Ingibjörg Guðmundsdóttir tekur undir með Láru. Hún
kenndi stærðfræði í forföllum um tíma
við skólann og segir af því þá sögu að
hún hafi eitt sinn setið við kennaraborðið í upphafi kennslustundar þegar
dr. Jón skólastjóri leit inn og sagði um
leið og hann snerist á hæl: „Nú, er
kennarinn ekki kominn.“ „Jú, ég er
kennarinn,“ kallaði Ingibjörg og varð
að hlaupa á eftir dr. Jóni út á gang til
að skýra málið.
Verslunarferðir til London
Stelpurnar segjast allar hafa tekið þátt
í félagslífinu, þó með misjöfnum hætti.
Ein úr hópnum, Oddrún Kristjánsdóttir, var formaður Skemmtinefndar
og sat í stjórn NFVÍ. Aðrar mættu á

málfundi, tóku þátt í íþróttaferðum og
uppfærslu Nemendamótsins.
Þær segjast hafa verið voðalegar
pjattrófur og hippatískan hafi lítið
höfðað til þeirra. Þær gerðu frekar í
því að vera fínt klæddar og uppstrílaðar þegar aðrir framhaldsskólanemar
gengu í mussum og útvíðum buxum.
„Ég held að ég hafi aldrei átt eins mikið af fötum og þegar ég var í Verzló,“
segir ein og önnur bætir við: „Við fórum einu sinni fjórar saman í innkaupaferð til London. Við höfðum verið að vinna allt sumarið og spara saman fyrir ferðinni. Svo fórum við út
með tómar ferðatöskur og eyddum
allri sumarhýrunni.“ Þetta var fyrsta
utanlandsferð einnar úr hópnum en
aðrar voru veraldarvanari og segjast
jafnvel hafa farið í þrjár eða fjórar slíkar verslunarferðir þegar þær voru í
Verzló.
Haustið 2005 stefna þær á að fara í
sína fyrstu utanlandsferð allar saman.
Ferðinni er heitið til Edinborgar og er
tilgangurinn fyrst og fremst að upplifa eitthvað nýtt og styrkja vináttuböndin. 0

1972
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Nemendur á göngum Nýja skólans á áttunda áratugnum.

Frekjan – róttæk hreyfing nemenda
Spjótum beint að skólanefnd

H

austið 1972 barst út sá kvittur
að í Verzlunarskólanum hefðu
nokkrir nemendur stofnað
uppreisnarhreyfingu í anda róttækra
kommúnista. Verzlunarskólablaðið
fékk umrædda nemendur til að sitja
fyrir svörum. Í máli þeirra sem stóðu
bak við uppreisnina kom fram að
hugmyndin hefði vaknað á skemmtikvöldi í Verzlunarskólanum. Þeir
segja svo frá: „Heimsmálin voru
rædd á breiðum grundvelli, svo og
atvinna sumarsins, gæftir og grasspretta, en fyrr en varði barst talið að
félagslífi Verzlunarskóla Íslands og
aðstöðu til þess innan veggja skólans. Við ræddum þessi mál af mikilli
alvöru og komumst að þeirri niðurstöðu að það væri illt að sjá skólafélaga vora sækja öldurhús borgarinnar, jafnvel falsa skírteini til að komast

inn í nefnd hús, drekka frá sér ráð
og rænu og lenda í félagsskap vondum, þegar okkar annað heimili,
Verzlunarskóli Íslands, stóð ónotaður
og yfirgefinn að kvöldi til.“
Krafist betri aðstöðu fyrir
félagslífið
„Undir ljúfum hljómum frá „Kátum félögum“ var stofnað til sambands sem
nefnt var „Frekjan“. Eins og þetta nafn
gefur til kynna þá var hér á ferðum
„róttæk stefna“ sem átti að fá sem flesta
til að „vakna“, því ekkert hrífur ungt
fólk eins og baráttan gegn stjórn hinna
eldri og vitrari. ... Spjótunum skyldi
beint gegn skólanefndinni. Við vissum
af biturri reynslu að það þýddi lítið að
bera sig upp við kennarana, þá vantaði
ekki viljann til að hjálpa okkur – en
þeir máttu sín lítils gegn skólanefnd-

Tillögur byltingarfundarins
Nemendur nefndu skólamálafundinn
haustið 1972 raunar byltingarfundinn,
en eins og fram hefur komið mætti
formaður skólanefndar ekki á hann,
væntanlega minnugur orðasennu
sinnar við nemendur tveimur árum
áður. Tvær tillögur voru samþykktar á
fundinum. Hin fyrri var flutt af stjórn
Málfundafélags Verzlunarskóla Íslands
en í henni lýstu fundarmenn furðu
sinni á vinnubrögðum skólanefndar
og töldu sig hafa jafnframt verið svívirðilega móðgaðir „með fjarveru formanns og skólanefndarinnar allrar“.
Hina tillöguna flutti Símon Gunnars-

son, fyrrverandi forseti Nemendafélagsins, og var hún svohljóðandi:
„Fundur haldinn um skólamál í
MFVÍ 14. nóvember 1972 beinir þeim
tilmælum til skólayfirvalda að stofnað
verði skólaráð við skólann, sem hafi
það markmið að vera skólastjóra til
aðstoðar um stjórn og rekstur skólans.
Lagt er til að skólaráð þetta verði skipað tveimur nemendum, tveimur kennurum auk skólastjóra, sem verði
oddamaður ráðsins. Bent er á að slíkt
ráð megi setja á laggirnar til reynslu
frá næstkomandi áramótum til loka
skólaársins.“ 0

inni. Við sendum fjölritað dreifibréf til
allra nemenda og gerðum grein fyrir
óskum okkar, leituðum eftir stuðningi
þeirra og tillögum um samheldni innan
skólans.“
Meðal þess sem Frekjan fór fram á
var að fá kjallara í vélritunarhúsinu við
Hellusund til afnota fyrir Nemendafélagið. Auk þess vildi Frekjan tryggja að
Nemendafélagið hefði afnot af hátíðarsal skólans fimm kvöld í viku í stað
tveggja. Þá lagði Frekjan áherslu á að
útbúin yrði aðstaða til tafl- og briddsiðkunar í einni kennslustofunni tvö
kvöld í viku.
Undirtektir nemenda voru góðar.
Ákveðið var að halda sameiginlegan
málfund með nemendum og yfirvöldum skólans. Þegar til kom sá skólanefnd sér ekki fært að mæta. Eigi að
síður var fundurinn haldinn og mættu
um 85% allra nemenda, svo og skólastjóri, yfirkennari og um þriðjungur
kennara skólans. Bæði nemendur,
kennarar og skólastjóri tóku til máls og
ræddu málefni skólans. Í lok fundarins
fór fram atkvæðagreiðsla þar sem samþykkt var að reyna að fá kröfum um
bætta aðstöðu til félagslífs framgengt.
Nemendur eiga ýmislegt vantalað
við skólanefnd
Málið var blásið upp í fjölmiðlum og
héldu nemendur að lokum blaðamannafund þar sem þeir reyndu að
útskýra að hér væri ekki um allsherjaruppreisn að ræða heldur væri aðeins
verið að biðja um að fá að nota húsnæði skólans undir félagslíf nemenda í
meira mæli en verið hefði. „Verst

1972

finnst okkur að ráðist var persónulega
á vorn ágæta skólastjóra, dr. Jón Gíslason, og hann m.a. gerður ábyrgur fyrir
rekstri skólans sem stofnunar,“ sögðu
forsvarsmenn Frekjunnar. „Ef litið er á
málið með raunsæi og hlutleysi er það
ekki í hans verkahring að standa fyrir
stórvægilegum breytingum í skólamálum. Hann sér um daglegan rekstur
skólans með miklum myndarbrag, og
viljum við þakka honum hans mikla
starf fyrir hönd samtakanna og nemenda allra. Enn fremur viljum við
biðja hann persónulega afsökunar á
öllum leiðindum er við höfum valdið
honum í sambandi við þetta mál. Hins
vegar eigum við ýmislegt órætt við
skólanefnd Verzlunarskóla Íslands og
vonumst þá eftir betri undirtektum en
hingað til.“
Brugðist við kröfum nemenda
Hinn 18. nóvember 1972 féllst skólanefndin á að hitta fulltrúa nemenda og
ræða bætta aðstöðu fyrir félagslífið. Á
fundinn mættu einnig skólastjóri, yfirkennari og formaður Kennarafélags
Verzlunarskólans og var fundin viðunandi lausn á málefnum Nemendafélagsins. Samþykkt var á fundi skólanefndar 30. nóvember að heimila nemendum afnot af sal fimm kvöld í viku,
auk þess sem nemendur fengu eina
kennslustofu undir tafl- og briddskvöld. Erfiðara reyndist að komast að
niðurstöðu um kjallarann í Hellusundi.
Skólanefnd áætlaði að kostnaður við að
standsetja kjallarann væri 5–600.000
kr. og ekki væri hægt að leggja út í þær
framkvæmdir að svo stöddu. 0
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Skólaráð tekur til starfa
S

kólanefnd samþykkti stofnun
skólaráðs á fundi 30. nóvember
1972 og kom ráðið saman til
fyrsta fundar 21. desember 1972. Þar
áttu sæti nemendurnir Eiríkur
Þorláksson og Símon Gunnarsson,
kennararnir Baldur Sveinsson og
Lýður Björnsson og Valdimar Hergeirsson yfirkennari auk skólastjóra.
Ákveðið var að verksvið ráðsins yrði

hið sama og kveðið væri á um í lögum um menntaskóla og ráðið skyldi
koma saman mánaðarlega þá mánuði
sem skólinn starfaði en heimilt væri
að boða oftar til fundar ef þurfa
þætti. Á þessum fyrsta fundi var
samþykkt að heimila nemendum afnot af hátíðarsal skólans fimm kvöld
í viku hverri og var undirbúningur
undir Nemendamót þá meðtalinn og

einnig afnot af kjallarastofu í skólahúsinu við Þingholtsstræti tvö kvöld
í viku til tafl- og briddsiðkunar enda
þrifu nemendur kjallarastofuna og
gættu reglusemi í hvívetna.
Skólaráð hélt fundi mánaðarlega á
árunum 1972 og 1973 en síðan tekur
að draga mjög úr fundafjölda. Tveir
fundir voru haldnir 1974 og næsta ár,
einn 1976 og 1977 en síðan var ekki

haldinn fundur fyrr en á níunda áratugnum. Fundirnir fjölluðu um margvísleg mál, til dæmis kynningu á
Verzlunarskólanum, skrifleg eða
munnleg próf, heimildir til að endurtaka próf við stúdentspróf, fíkniefni,
brunavarnir, slysatryggingu nemenda,
árlegan skólatíma, mætingar kennara
og útgáfumál þeirra, stuðningskennslu
og handbókakost í kennslustofum. 0

Kennarar fylla
fimmta tuginn
Á árunum 1967–1971 varð töluverð
endurnýjun í kennaraliði skólans.
Nokkrir kennarar hættu störfum sökum aldurs og nýir tóku við, en auk
þess stækkaði skólinn mjög hratt á
þessum tíma og því var þörf fyrir fleiri
kennara. Haustið 1960 voru til að
mynda 24 kennarar við skólann, árið
1964 voru þeir orðnir 33, haustið
1969 voru kennararnir orðnir 37 talsins og haustið 1971 voru þeir 48.
Meðal þeirra sem hófu störf á þessum árum voru Lýður Björnsson sem
kenndi stærðfræði, sögu og landafræði,
Bjarni Jónsson enskukennari, Rósa
Gestsdóttir frönsku- og enskukennari,
Ívar Björnsson íslenskukennari, Arndís
Björnsdóttir þýskukennari, Þorsteinn
Magnússon bókfærslukennari, Kristín
I. Jónsdóttir vélritunarkennari og Hafdís Ingvarsdóttir dönskukennari.
Á þessum tíma störfuðu einnig
margir ungir kennarar við skólann í
styttri tíma. Má þar nefna Loft Gutt-

ormsson sagnfræðing, Eirík Hrein
Finnbogason íslenskufræðing, Brynjólf
Sigurðsson hagfræðing, Sólrúnu Jensdóttur sögukennara, Þórunni Ingólfsdóttur vélritunarkennara, Ragnheiði
Alfreðsdóttur frönskukennara, Víglund
Þorsteinsson sem kenndi verslunarrétt
og Hörð Sigurgestsson sem kenndi
stjórnun.
Haustið 1972 bættust svo við starfsliðið nokkrir kennarar sem enn kenna
við skólann. Þetta voru þau María Jóhanna Lárusdóttir íslenskukennari, Jóhanna Björnsdóttir vélritunarkennari
og Þorsteinn Marinósson enskukennari. Þórður Helgason hóf einnig störf
við skólann árið 1972 og kenndi þar
íslensku og bókmenntir allt til ársins
1994 er hann var skipaður lektor í íslensku við Kennaraháskóla Íslands.
Haustið 1972 voru kennarar orðnir 50
og voru þeir því orðnir helmingi fleiri
en þeir höfðu verið í upphafi sjöunda
áratugarins. 0
Frá portinu milli skólahúsanna þriggja.

Námskeið ætlað gagn- Heilsufar kennara bágborið
fræðingum fellt niður Maður gengur undir manns hönd
Eins og fram hefur komið bauð Verzlunarskólinn upp á viðamikið námskeið ætlað gagnfræðingum frá og
með hausti 1963. Námskeið þetta
kom í góðar þarfir og gaf mörgum
kost á að nema meira í verslunarfræðum en þeir áttu kost á í gagnfræðaskólum. Deildum var fjölgað í tvær á
skólaárinu 1967–1968 og í þrjár á
skólaárinu 1970–1971. Svo var einnig
næsta skólaár en síðasta skólaárið,
sem námskeiðið var haldið,
1972–1973, voru deildirnar tvær.
Húsnæðisskortur var orsök þess að
námskeiðið var fellt niður en skólinn
hafði raunar verið í nokkru húsnæðishraki með þessa starfsemi stundum

áður. Sumarið 1973 var leitað allmikið
eftir húsnæði, til dæmis við Hafnarstræti, að Laufásvegi 8 og Rauðarárstíg
18, en ýmist urðu aðrir hlutskarpari
eða leiga var hærri en skólinn taldi
borga sig að greiða. Fram kemur á
skólanefndarfundum að menn töldu
námskeiðið hið þarflegasta. Valdimar
Hergeirsson yfirkennari staðhæfði til
dæmis að námsefnið væri hagnýtt og
hæfilega þungt, flestir nemenda réðu
við það og þeir væru því ánægðir.
Árlegur skólatími og kennsluefni
hélst svipað á meðan námskeið fyrir
gagnfræðinga voru haldin. Alls brautskráðust 469 nemendur af námskeiðunum, flestir vorið 1971, eða 82. 0

Kennsla fellur niður í Verzlunarskólanum
hinn 22. september 1972 vegna jarðarfarar
herra Ásgeirs Ásgeirssonar fv. forseta.
1972

Af þeim 50 kennurum sem störfuðu
við Verzlunarskólann veturinn
1972–1973 voru 23 fastráðnir. Mikið
var um veikindi meðal þeirra þennan
vetur og segir í skýrslu skólans:
„Heilsufar kennara var heldur bágborið sl. vetur. Er stundaskrá var fullsamin ... tilkynnti einn föstu kennaranna
að samkvæmt læknisráði mætti hann
ekki kenna til jóla a.m.k. Síðan má
segja að hvert veikindaáfallið hafi rekið annað allt kennslutímabilið á enda.
Hitt ber einnig að taka fram og þakka
að það var næstum því með ólíkindum hve farsællega tókst að útvega forfallakennara, þannig að kennslustarfið
beið minni hnekki við þessi alvarlegu
veikindi í kennaraliðinu en ætla
mætti. Kom þar bæði til góður samstarfsvilji kennaranna sem bættu að
nokkru leyti á sig kennslu hinna sem
forfallaðir voru, og velvilji annarra út í
frá sem voru reiðubúnir að hlaupa í

skarðið. Kann skólinn öllu þessu
ágæta fólki bestu þakkir fyrir hjálp
þess og greiðvikni.“ 0

1973

1972
✔ Heimsmeistaraeinvígi í skák haldið á
Íslandi. Fischer sigrar Spasskí

✔ Fiskveiðilögsagan færð út í 50 mílur
✔ Skyrblöndu ausið yfir ráðherra og
✔
✔
✔

þingmenn á leið úr Dómkirkjunni til
þinghúss
Ófriðlegt á Norður-Írlandi. Sprengjufaraldur, óeirðir og handtökur
Hryðjuverk á Ólympíuleikunum í München:
arabískir skæruliðar taku níu ísraelska
gísla
Richard M. Nixon kjörinn forseti Bandaríkjanna
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Ég valdi Verzló ...
Viggó Sigurðsson,
landsliðsþjálfari í handknattleik
Það má nú eiginlega segja að það
sé arfengt. Faðir minn var í Verzlunarskólanum og það lá alltaf beint við
að ég færi þangað líka. Ég mun
aldrei sjá eftir því að hafa farið í VÍ.
Ég fékk að mínu viti mjög góða
menntun þar og VÍ er mjög góður
skóli með úrvalskennurum. Verzlunarskólinn er mjög skemmtilegur
skóli, sá skemmtilegasti sem ég hef
verið í, frábært félagslíf. 0

Gos í Heimaey

1973
✔ Eldgos hefst á Heimaey. Allir
Vestmannaeyingar fluttir í land

Nemendur við hjálparstörf

A

ðfaranótt 23. janúar 1973 hófst
eldgos á Heimaey í Vestmannaeyjum. Allir íbúar eyjarinnar,
um 5300 talsins, voru fluttir til lands

✔ Nixon Bandaríkjaforseti og Pompidou

þá um nóttina og morguninn eftir.
Viku síðar réðu nemendur 6. bekkjar
sig í sjálfboðavinnu hjá Rauða krossi
Íslands við að aðstoða hina brott-

Frakklandsforseti þinga í Reykjavík

fluttu Vestmannaeyinga. Unnu nemendur úr hópnum næstu þrjá daga
við hjálparstörf og fengu til þess frí
úr skólanum. 0

✔ Ný reglugerð um stafsetningu: stafurinn z
felldur niður

✔ Samið um vopnahlé í Víetnam. Tugir
þúsunda hafa fallið

Reynslusaga úr Vestmannaeyjum

✔ Allende forseta Chile steypt af stóli og

Gjallregnið stóð yfir bæinn
Hvernig er í Eyjum? Hvernig er umhorfs þar? Eitthvað á
þessa leið hljóðuðu spurningar sem dundu yfir mig þegar ég
kom í skólann fimmtudaginn 25. janúar og hafði séð hvernig umhorfs var í Eyjum. Við þessum spurningum er ekki til
neitt afgerandi svar. Í fyrstu vissu menn ekki við hverju
mátti búast og hvernig skyldi bregðast við. Og nú þegar ég
hef barist með björgunarsveitum og slökkviliðsmönnum
undir grjótregni við að ná úr húsunum verðmætum og
slökkva elda sem kviknað hafa af glóandi gjallkúlum furða
ég mig á því að engin slys skuli hafa orðið á þessum mönnum. Á næturnar, ef menn höfðu tök á að kasta sér niður í
einn til tvo klukkutíma, var vonlaust að sofna því að sífellt
heyrðust drunurnar í gosinu. Aðfaranótt fimmtudagsins stóð

hann tekinn af lífi

✔ Olíuverð hækkar upp úr öllu valdi. Víða er

gjallregnið nær alla nóttina yfir bæinn. Þá mátti sjá viðurstyggð eyðileggingarinnar í austurbænum, hús grafin undir
kolsvörtum salla og brennandi hús. Stórir steinar buldu á
þökum og gluggum um næstum allan bæ og brutu glugga
og kveiktu í gardínum eða gólfteppum og dundu á fólki sem
var úti við að bjarga búslóðum og öðrum verðmætum. Það
var mikil lexía um mannlegt eðli að vera á slíkum stað á
slíkri stundu. Og þegar allt kemur til alls hefur trú mín á
það vaxið stórlega á þessum dögum í Eyjum. Manneðlið er
að vísu samt við sig og allar hliðar þess sjást við slíkar aðstæður, en hið góða og göfuga yfirgnæfir samt.
Sigurður P. Harðarson, 4.-H

bensín skammtað og akstur takmarkaður

Rafmagnslaust á
Nemendamótsdag
Að morgni 14. febrúar vöknuðu
nemendur Verzlunarskólans upp við
vondan draum. Rafmagn var farið af
Reykjavík og hörkufrost var úti. Það
hefði ef til vill ekki komið að sök
nema svo illa vildi til að halda átti
Nemendamót skólans í Austurbæjarbíói síðar um daginn. Þrátt fyrir að
frostið gerði mönnum erfitt fyrir
tókst að koma rafmagni á borgina
að nýju eftir tæplega þriggja tíma
rafmagnsleysi. Nemendamótið hófst
því samkvæmt áætlun í Austurbæjarbíói klukkan 15 og tókst í alla staði
mjög vel. 0

Verzlunarskólablaðið, 1974

Varðveitum það sem minnir á gamla tímann
Kolbrún Halldórsdóttir skrifar um húsavernd
Í upphafi áttunda áratugarins var mikil
umræða um verndun gamalla húsa.
Torfusamtökin voru stofnuð í lok árs
1972 en þau börðust meðal annars
fyrir verndun Bernhöftstorfunnar og
annarra húsa sem stóðu í Bakarabrekkunni fyrir ofan Lækjargötu. Húsverndunarumræðan teygði anga sína
inn í Verzlunarskólann. Helsti talsmaður þessara strauma var Kolbrún Halldórsdóttir, núverandi þingkona fyrir
Vinstrihreyfinguna-grænt framboð, en
veturinn 1972–1973 sat hún í 4.
bekk Verzlunarskólans. Árið 1973
skrifaði hún grein í Verzlunarskólablað-

ið um verndun gamalla húsa í tæknivæddu samfélagi. Þar sagði hún meðal
annars:
„Tuttugasta öldin er sögð öld tækni
og hraða. Við teljum okkur því lifa í
iðnvæddu eða tæknimenntuðu þjóðfélagi. Allt í kringum okkur getum við
séð merki þessa. Á göngu um Austurstrætið eru það gráu „steinkastalarnir“
með auglýsingaskiltunum, hinir hraðskreiðu bílar, götuljósin og margt fleira
sem minnir okkur á tæknina og hraðann. ... Þrátt fyrir allan þennan hraða á
öllum sviðum gefa mennirnir sér og
hugsunum sínum tíma til að staldra

1972

Kolbrún
Halldórsdóttir,
alþingismaður,
brautskráðist frá
Verzlunarskólanum 1975.

við mál, sem brjóta algerlega í bága við
þessa tæknilegu þróun. Þar ber hvað
hæst verndun þess sem gamalt er. Síðastliðna mánuði hefur mikið verið rætt
og ritað um verndun gamalla húsa. ...
Það fólk sem ekki vill gefa þessum
húsum líf lítur aðeins á hlutina frá

sjónarhóli dagsins í dag. Svo þegar
tímar líða vakna menn upp við vondan draum þegar þeir sjá að ekkert er
eftir af öllum þeim dýrmætu minjum
sem hefðu getað sagt meiri sögu en
nokkur bókarskrudda um liðna tíma.
... Hvernig væri að við Íslendingar
tækjum höndum saman í baráttunni
um að varðveita allt það sem minnir á
gamla tímann?“ 0

1973
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Liðtækur í eldhúsinu,
hamingjusamur á fjöllum
Gísli Ásmundsson þýskukennari

G

ísli Ásmundsson hóf störf við
Verzlunarskólann haustið 1933
og starfaði þar sem þýskukennari í 40 ár eða til ársins 1973. Þá
kenndi Gísli einnig dönsku um tíma.
Í Verzlunarskólablaðinu 1971 er viðtal
við Gísla. Í inngangi þess segir: „Sé
rætt við gamla nemendur um skólann
og kennara hans minnast margir Gísla
ásamt öðrum. Sýnist sitt hverjum í
því efni sem og öðru. Margir minnast
góðrar kennslu, nokkrir slæmrar.
Margir viðburðaríkra kennslustunda
og fjölmargir þess að maðurinn er
svolítið skrýtinn. Um þetta hefur Gísli
sjálfur sagt að hann sé ekkert skrýtnari en aðrir kennarar, enda sé það atvinnusjúkdómur kennara að vera
skrýtinn. Séu þeir ekki skrýtnir fyrir
verði þeir skrýtnir innan tíu ára frá
því að þeir hefja störf.“ Ritnefnd Verzlunarskólablaðsins sótti Gísla heim þar
sem hann bjó við Reynimel í Reykjavík. Gísli bauð ritnefnd til stofu sem
var „hlýleg, skemmtilega lýst og fagurlega skreytt listaverkum eftir
öndvegislistamenn þjóðarinnar“, og
hóf að segja frá lífi sínu og störfum.
Þreytandi en skemmtilegt starf
„Þótt ég gæti lært, leiddist mér í skóla.
Mér fannst kennararnir skrýtnir og
stundum stirfnir í lund, og mér fannst
líka námsgreinarnar koma mér lítið við
margar hverjar. Ég vildi heldur verða
bóndi. En í þá daga voru hættur hvar
maður gekk. Ég fékk væga lömunarveiki og væga berkla, og þar með var
draumurinn um búskap á kreppuárunum fyrir bí. Þess vegna fór ég aftur í
skóla, fór að loknu stúdentsprófi til
Þýskalands og lagði stund á þýsku,
bókmenntasögu og sögu og reyndar
líka heimspeki. Mig langaði úr því sem
komið var til að afla mér nokkuð alhliða húmanískrar menntunar á þeim
þremur árum sem ég sá mér fært að
stunda nám. ...
Þegar heim kom var kreppan í algleymingi og ekkert með neinn að gera.
... Það væri semsagt ofmæli að segja að
ég hefði gerst kennari af köllun, en hins
vegar var ég svo lánsamur að mér var
starfið ekki beinlínis ógeðfellt. Ég hafði
gaman af að kenna þeim nemendum
sem sýndu áhuga, og sérstaklega þótti
mér skemmtilegt viðfangsefni að kenna
þeim sem áttu erfitt með nám en voru
ráðnir í að brjótast gegnum erfiðleikana.“
Um kennsluferilinn segir Gísli meðal
annars: „Ég mun hafa byrjað eitthvað
1933, en kenndi þá aðeins fáar stundir
á viku fyrstu árin. Frá 1939 hef ég
kennt fulla kennslu og liðlega það. Með
fullri kennslu á ég auðvitað við þann
stundafjölda sem krafist er af fastráðn-

Gísli Ásmundsson kenndi þýsku og dönsku við
Verzlunarskólann 1933–1973.

um kennurum. Það eru 27 stundir á
viku en fækkar eftir sextugsaldurinn í
tveimur áföngum niður í 17 stundir.
Þetta er einn af mörgum kostum þess
að verða gamall. Kannski má skjóta því
hér inn í vegna þess að margir taka til
þess hve kennarar hafi mikinn frítíma
að kennsla er ótrúlega þreytandi starf.
Ég reyndi sjálfur að kenna 42 stundir á
viku, og eftir tæplega tíu ára kennslu
fann ég að álagið var of mikið þrátt
fyrir langt sumarfrí. Reyndar hef ég
alltaf kennt erfið fög, dönsku og
þýsku. Fyrrnefnda málið nennir
fólk ekki að læra, en hið síðara
geta margir hverjir ekki lært.“
Lífið utan kennslustofunnar
„Ég þykist sífellt vera að vinna, fer á
fætur milli klukkan 7 og 8 árið um
kring, fer beint úr skólanum í sund og
syndi mína 200 metra, síðan heim og
fæ mér eitthvert snarl, roskinn maður
þarf ótrúlega fáar kaloríur, legg mig síðan stundarkorn og lít yfir blöð, sofna
kannski hænublund, sprett síðan upp
eins og nýr maður og tek til við eitthvert dund. Það er dásamlegt að hafa
ekki familíu til að argast í sér!
Einstaka sinnum ef ég nenni engu
öðru gríp ég í þýðingar. Fyrr á árum
þótti mér sport í því að takast á við erlendar bókmenntir og reyna að koma
þeim til skila á íslensku. Einu sinni,
það var fyrir réttum 30 árum, eyddi ég
heilu sumri í að þýða góða bók. Ég
lærði einhver ósköp í móðurmálinu á
því en um haustið sá ég að ég hafði
ekki verið matvinnungur. Þetta er víst
það sem menn kalla menningarstarfsemi, en árangurinn hefur víst ekki verið merkilegur, enda lítils metinn, og
þýði ég á síðari árum ekki annað en
léttmeti.“
Hin kúlínaríska kúnst
Gísli ræðir líka um líf piparsveinsins og
útivistaráhuga sinn: „Í öðru lagi verða

1972

piparsveinar fyrr eða síðar svo hundleiðir á matsölustöðum að við blasir
annaðhvort að tærast upp af næringarskorti eða að taka sig til og elda sjálfir.
Það tekur auðvitað sinn tíma. Og ég
held að engir karlmenn hafi betri skilning á því hversu konur hafa margt á
sinni könnu en einmitt piparsveinar!
Fyrir nokkrum árum kom ég mér upp
eldhúsi sem hentar mínum þörfum og
er þar að auki kallað fallegt. Þar elda ég
minn mat, hversdagslega fábrotinn, en
þegar góða gesti ber að garði á ég það
til að búa til góðan veislumat, enda
þykir mér gaman að lesa matreiðslurit.
Hin kúlínaríska kúnst er ákjósanleg
dægradvöl fyrir piparsveina.
Á síðari árum hef ég einkum
lagt stund á öræfaferðir og fjallgöngur. Ég lærði í því skyni á
jeppa er ég var á gamals
aldri, og fékk mér síðan
rússajeppa – besta bíl í
heimi. Hann ber mig yfir
fjöll og firnindi, jökulár
og klungur, og að kvöldi
erfiðs dags liggur mér

við að klappa honum eins og fyrri tíðar
menn klöppuðu traustum vatnahestum.
Með aldrinum hef ég sótt meir og meir
til öræfanna, ég kann ekki að segja
vegna hvers en mér hefur fundist að til
þess hljóti að liggja einhverjar djúpstæðar orsakir. Ég hef prílað upp á há
fjöll og brött fjöll, enda þótt ég sé lofthræddur með eindæmum og megi
stundum reyna sárar sálarkvalir af þeim
sökum. En fyrir bragðið er ég líka
manna hamingjusamastur þegar upp á
tindinn er komið.“ 0

Gerum kynfræðslu
að skyldunámsgrein
Nú á tímum örra þjóðfélagsbreytinga
og endurskoðunar á fyrri hugmyndum fer ekki hjá því að alþjóð veiti
hinu svo til nýkomna aukna frjálslyndi í kynferðismálum athygli. Víðast
hvar í heiminum eru menn smátt og
smátt að losna úr viðjum aldagamalla
fordóma og afturhalds sem lengi vel
hefur tafið fyrir auknum framförum
og skýrari hugsunum. Skólastofnanir
hérlendis eru einnig að losna úr viðjum þröngsýninnar og fastheldni.
Margt skortir þó á, og eiga þær langt í
land svo viðunandi geti talist. Á þetta
einkum við hvað snertir kynferðisfræðslu og málum tengd henni. Hver
og einn er að pukrast í sínu horni
með hugmyndir og skoðanir sem
hann álítur vera réttar, án þess að hafa
tækifæri né þor að láta í ljós álit sitt á
hugmyndum annarra. Foreldrar eru
feimnir, skólayfirvöld eru feimin, og

unglingarnir verða sjálfkrafa feimnir
að ræða kynferðismál. Bestu lausnina
tel ég þó vera að gera kynfræðslu að
skyldunámi, strax í fyrsta bekk gagnfræðaskólanna eða jafnvel fyrr, og þar
yrði námsefnið rætt af hispursleysi og
án undansláttar. Unglingunum yrði
þar kennt hvernig forðast má óæskilegan getnað og fræddir um hættu
kynsjúkdóma. Sú skoðun virðist ríkja
að ekki megi afhenda stúlkum yngri
en átján ára getnaðarverjur nema þær
hafi eignast barn!! Þar sést einna best
hvílíkri reginfirru nokkrir aðilar eru
haldnir. Oftast kemur þetta harðast
niður á námi stúlknanna. Þær hafa
einfaldlega ekki tíma til að sinna námi
og barni svo viðunandi sé. Það er
kominn tími til að menn skilji nauðsyn þessa máls.
Þórir Sveinsson, 5.-X

1973

Verzlunarskólablaðið, 1973
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Verzlunarskólinn í Öskjuhlíð?
Á

áttunda áratugnum voru húsnæðisþrengsli tekin að gera
vart við sig og stóðu þau skólanum fyrir þrifum. Skólahúsið að
Grundarstíg 24 var orðið gamalt og
fullnægði ekki lengur ýmsum öryggissamþykktum, til dæmis brunamálasamþykkt. Slökkviliðsstjóri mun oft
hafa veitt skólanum undanþágu til
starfa af þessari orsök.
Skólanefnd tók að huga að möguleika á byggingarframkvæmdum á

Kennarar segja
skólann skulda
þeim eina og hálfa
milljón króna
Hinn 7. nóvember 1973 samþykkti
Kennarafélag Verzlunarskólans ályktun þess efnis að skólinn hefði ekki
greitt þeim laun samkvæmt kjarasamningi og skuldaði þeim því yfirvinnugreiðslur. Í bréfi sem Kennarafélagið skrifaði skólanefnd segir „að
komið hafi í ljós að af vangá hafi
kennsluskylda flestra fastra kennara
skólans ekki verið færð niður í samræmi við ákvæði kjarasamninga, sem
verið hafi í gildi síðan 1956. Hafi yfirvinna því verið vangreidd allmörg ár
aftur í tímann. Er þess farið á leit að
mistök þessi verði leiðrétt þegar í
stað og þess gætt framvegis að
launagreiðslur til kennara séu í samræmi við gildandi kjarasamninga.“
Skólanefnd virðist hafa verið mjög
brugðið við þessar fréttir og ekkert
var gert í málinu fyrr en í lok mánaðarins þegar ákveðið var að hefja viðræður við fulltrúa kennara. Viðræðurnar drógust á langinn og í desember var leitað ráða hjá menntamálaráðuneytinu. Í mars 1974 var ákveðið
að skipa sérstaka nefnd innan skólans sem reyna átti að finna viðunandi lausn á málinu. Það tókst þó
ekki fyrr en í lok maí en þá var samþykkt á fundi skólanefndar að greiða
40% af upphaflegu kröfunni eða um
600.000 krónur. Í framhaldinu gerðu
kennarar kröfu um að gerður yrði við
þá sérstakur kjarasamningur þar sem
viðurkennt væri launajafnrétti þeirra
við menntaskólakennara. 0

öndverðum áttunda áratugnum. Fyrst
beindist athyglin að því að hækka
Nýja skólann í sex hæðir eins og
heimilað var um 1960 en þegar á átti
að herða fékkst aðeins heimild til að
byggja fimm hæðir á þeirri lóð.
Einnig þótti sumum orðið of þröngt
um skólann á horninu á milli Grundarstígs, Hellusunds og Þingholtsstrætis, bifreiðaeign nemenda og
kennara hafði aukist mikið undanfarinn áratug. Varð því að ráði að leita

til borgarinnar um lóð og fékkst
haustið 1973 vilyrði fyrir lóð í
Öskjuhlíð ofan við Menntaskólann
við Hamrahlíð.
Borgarráð úthlutaði skólanum lóð
þessari 11. desember 1973 en ekki
voru allir hrifnir af staðarvalinu.
Sumir ráðamenn við Verzlunarskólann töldu staðinn óheppilegan, þar
væri alltof vindasamt. Þá var almælt
að nemendum Menntaskólans við
Hamrahlíð hugnaðist lítt að Verzlun-

arskólanemar horfðu niður á þá og
skóla þeirra í bókstaflegri merkingu
næstu áratugina. Framkvæmdum var
slegið á frest og mun fjárskortur hafa
verið helsta ástæða þess. Hér skal
þess þó getið að skólinn keypti 1974
lóð við Grundarstíg gegnt Gamla
skólanum. Þar var heimilt að byggja
tveggja hæða hús en kaupin munu
þó einkum hafa verið gerð vegna
þess að verðmæti annarra fasteigna
skólans jókst verulega við þau. 0

Kjör fegurðardrottningar ógilt
Piltar fengu stóran hluta atkvæða
Um skeið var fegurðardrottning skólans krýnd á fullveldisfagnaðinum en
kosning hennar fór fram á málfundi,
að minnsta kosti framan af árum.
Fegurðardrottningar getur fyrst í
Verzlunarskólablaðinu 1940 og hefur
hún því væntanlega verið fyrst kosin
á árinu 1939. Viljinn átti frumkvæði
að fyrstu kosningunni.
Næst er fegurðardrottningar getið
árið 1946 og þau orð látin fylgja að
kjörið hafi farið fram á málfundi og
hafi átt að auka aðsókn að málfundum sem virðist þá hafa verið lítil.
Líklega hefur því kjör fegurðar-

drottningar fallið niður einhvern
tíma á árunum 1940–1945. Fegurðardrottning skólans var síðan kosin
ár hvert 1946– 1973.
Síðasta árið var kosningin raunar
ógild enda kom í ljós við talningu
atkvæða að piltar fengu nánast jafnmörg atkvæði og stúlkur. Upp úr
1970 var rekinn harður áróður gegn
fegurðarsamkeppnum og þær kallaðar gripasýningar eða óyndislegri
nöfnum. Telja verður víst að þessi
áróður hafi verið orsök kosningaúrslitanna 1973. Siðurinn hefur ekki
verið endurvakinn. 0

1974
✔ Tólf farast í snjóflóði á Neskaupstað
✔ Mikil hátíð á Þingvöllum vegna 1100 ára
byggðar í landinu

✔ Samgöngubót: Hringvegur um landið
formlega opnaður

✔ Rússar reka rithöfundinn Alexander
✔
✔

Solzhenitsyn í útlegð
Richard M. Nixon Bandaríkjaforseti segir
af sér vegna Watergate-málsins
Indverjar gera tilraunir með
kjarnorkuvopn

VÍ-MR-dagurinn
haldinn í fyrsta sinn
Hinn 30. janúar 1974 var VÍ-MR-dagurinn haldinn í fyrsta sinn. Það ár var
keppt í ýmsum íþróttagreinum við lið
úr MR og var í raun um sameiginlega
íþróttahátíð skólanna að ræða. Hátíðin
fór fram í Íþróttahúsi Hafnarfjarðar og
var keppt í handknattleik pilta og
stúlkna, knattspyrnu pilta og stúlkna
og körfuknattleik pilta. Helstu úrslit
urðu þau að VÍ sigraði MR 14–10 í
handknattleik pilta en aðrir leikir töpuðust. Þá lauk knattspyrnuleik kennara úr VÍ og MR með jafntefli 6–6. Að
lokum kepptu stjórnir nemendafélaganna í rugby og lauk þeim leik með
sigri VÍ 5–4. 0

Gömlu dansarnir
vinsælir
Hinn 3. október 1973 stóð skemmtinefnd Verzlunarskólans fyrir kynningu á
gömlu dönsunum. Hljómsveitin Kjarnar spilaði og héldu þeir uppi „trufluðu“
fjöri allt kvöldið. Um 300 manns mættu á kynninguna og ríkti frábær
stemmning í salnum. Í framhaldi var ákveðið að halda námskeið í gömlu
dönsunum tveim vikum síðar. Námskeiðið tókst einstaklega vel og var áhugi
mikill. Kennari á námskeiðinu var Jóhanna Sveinsdóttir.
Hluti af klappliði Verzlunarskólans á VÍ-MR-deginum 1974.
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Sólbrenndir Íslendingar
í glænýjum leðurjökkum
Á

áttunda áratugnum höfðu sólarlandaferðir tekið við af
menningarferðalögum nýstúdenta. Árið 1974 fóru útskriftarnemar
til Mallorca, lágu þar í sólinni, dönsuðu fram eftir flestar nætur og nærðust á framandi mat og drykk. Magnús Pálsson birti ferðasöguna í Verzlunarskólablaðinu árið eftir og sagði
meðal annars:

Á hótelherbergi í fyrsta skipti
„Fyrsti áningarstaður var iðnaðarborgin London sem fékk það hlutverk að
hafa ofan af fyrir hópnum í um 10
klukkustundir. Hið dökka andrúmsloft
og háir reykháfar urðu strax undrunarefni sveitapiltsins úr Skaftafellssýslunni en í hans augum leit þetta svo
allt öðruvísi út en lýst var í landafræðinni sem numin var í barnaskóla.
Á ný var haldið af stað og bakpokinn hnýttur öðru sinni og ferðinni
heitið suður á bóginn. Spánskir flugmenn sáu okkur fyrir mjúkri lendingu
á flugvellinum í Palma. Miðjarðarhafsandvarinn næddi þægilega um vanga
okkar um leið og hann blakaði
pálmatrjánum rólega til og frá. ... Í
tunglskininu heyrðist stöðugt ógnvekjandi suð frá hrjóstugum, grasivöxnum
vegarköntum. Að sögn kunnugra
stafar það af væli í skorkvikindum er
fara á kreik er skyggja tekur.
Hinn alsaklausi námsmaður úr
Þingholtunum varð greinilega fyrir
kynlegri sefjun í þessu ókunna umhverfi og augljóst var að hér var saman
kominn langþreyttur hópur með hvítar einkennishúfur sem áttu eftir að
vekja furðu innfæddra. ...
Stuttu síðar komu mörg okkar í
hótelherbergi í fyrsta skipti en til að
komast þangað var á vegi okkar lyfta
sem sennilega hefur verið notuð í
spænska erfðastríðinu og var svo hæggeng að fljótlegra hefði verið að ganga
afturábak á fjórum fótum með farangurinn á bakinu.
Fögur stúlka með tinnusvört
augu
Fljótlega komumst við í kynni við
daglegt líferni fólks í nágrenninu. Ýmis
þjónustufyrirtæki voru starfandi á
götuhornum og gangstéttum og settu
sterkan svip á umhverfið. Oft hefur
ófögrum orðum verið kastað fram um
gang almenningsvagna á niðdimmum
hávetrardögum í höfuðstað Íslands en
sá sem hefur reynt starfsbræður þeirra
þar syðra efast ekki um hvor er betri.
Hins vegar voru bílaleigufyrirtæki
mörg og allmikið notuð af einstaklingum hópsins og að sjálfsögðu virtum
við umferðarreglur eyjarskeggja sem
eru á ýmsan hátt allfrábrugðnar því

Verzlunarskólanemar í útskriftarferð á Spáni 1976. Lengst til vinstri má þekkja Valdimar Hergeirsson yfirkennara.

sem við eigum að venjast. ... Gjarnan
fóru menn saman í hópum til verslunarferða í þéttbýliskjarna eyjunnar og
urðu verslunarmenn þá alteita og
vildu allt fyrir viðkomandi gera. Á
þessum ferðum varð oft á vegi okkar
hið ankannalegasta fólk. ...
Af tilviljun átti ég leið upp í sveitaþorp. Þar blasti við mér svo gjörólíkur
heimur þeim sem ég sá við ströndina
að ég rak upp stór augu. Örþröngar
götur, steinlagðar, lág hús, máluð
skærum litum. Ég steig út úr vagninum og litaðist um í þessari veröld sem
var mér gersamlega framandi. ... Þá
kemur út úr einum húsdyrum stúlka,
blásvört á hár með tinnusvört augu,
fögur. Víkur sér að mér og spyr með
áhyggjusvip: „Ertu að villast, ungi
maður?“ Þá rann upp fyrir mér að ég
„túristinn“ hafði ekki séð neitt af
Spáni og mín ferð hefði verið til lítils
hefði ég ekki álpast upp í þetta litla
þorp.
Innsýn í suðræna veröld
Iðkað var af kappi svokallað minigolf
og tennis. Einnig syntu menn hvort
sem það var að næturþeli eður ei, í
eða án fata. Háttatími manna var ærið
misjafn en oftast var það þannig að við
fórum á kreik er aðrir gengu til náða
og er loks til hvílu var gengið voru hin
ýmsu svæði valin sem bólstaðir.
Furðulegt það ...
Heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu fór fram um þetta leyti í VÞýskalandi og hafði mikil áhrif á
menn. Náði landinn oft að sýna tilburði á því sviði sem voru þjóð vorri
til mikils sóma. Lögðu þeir að velli
sterkt lið þjónanna sem störfuðu við
hótelið. ...

1973

Skoðunarferðir voru farnar og
kynntumst við ýmsum náttúrufyrirbrigðum. Jafnan vorum við í fylgd
með þarlendum leiðsögumönnum sem
töluðu annarlegar mállýskur, illskiljanlegar fyrir hinn nýbakaða framtíðarmann frá Fróni. ... Í einni af þessum
ferðum bættust örugglega um fimm
tugir eintaka í safn íslenskra leðurjakkasafnara.
Af nægjusemi innfæddra getum við
Íslendingar margt lært. Vistfræðileg
staða þeirra er að vísu frábrugðin okkar en að fylgjast með miðaldra verkafólki akandi um á reiðhjóli eftir holóttum malarvegum með kaffibrúsann
sinn á farangursgrindinni er nokkuð

sem okkar kynslóð gæti tekið sér til
fyrirmyndar. Þáttur sólarinnar er hvað
mestur í ferðum sem þessum og í viðskiptum við hana fóru margir halloka.
Var þá gripið til þess ráðs að bera á illa
útleikna líkama alls kyns tegundir af
sólaráburði, nefhlífar settar upp eða þá
eins og sumir að fara aðeins á stjá er
skyggja tók.
Hópurinn hafði komið í suðræna
veröld, fundið angan olífutrjánna og
hita suðrænnar veraldar. Hann var
hamingjusamur. Samt, eftir hálfan
mánuð, má segja að þrá fólksins
beindist til sinna heimkynna, norðursins, þar sem Snæfellsjökull skín gullinn um miðnætti.“ 0

Skólastjórakeðjan
Í júnímánuði 1974 barst Verzlunarskólanum óvenjulega gjöf. Um var að
ræða keðju sem er samsett úr sporöskulaga silfurskjöldum með áletruðum nöfnum allra skólastjóra Verzlunarskólans frá upphafi. Keðjan, sem
smíðuð var af Vali Fannar, var gefin í
minningu Þorgeirs Sigurðssonar sem
hafði hafði útskrifast úr skólanum árið 1954 en látist úr krabbameini fyrir
aldur fram árið 1971. Gefendur voru
samstúdentar Þorgeirs og foreldrar
hans, Sigríður Jónasdóttir og Sigurður Halldórssson. Hugmyndina að
gjöfinni fékk einn úr nemendahópnum, Þorsteinn Guðlaugsson, og afhenti hann dr. Jóni Gíslasyni keðjuna
fyrir hönd hópsins á skrifstofu skólastjóra hinn 16. júní. Dr. Jón bar hana
í fyrsta sinn seinna þennan sama dag

við árlega útskrift nýstúdenta. Hefur
sú hefð skapast að skólastjóri beri
keðjuna við hátíðleg tækifæri. 0
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Skólaráð ályktar
um skólasetningu
Árlegur skólatími í Verzlunarskólanum breyttist nokkuð á tímabilinu
1952–1979. Við upphaf þess var
skólinn settur um mánaðamót september og október eða seint í septembermánuði. Haustið 1964 var
skólinn settur um miðbik septembermánaðar og hélst það fram til
ársins 1974.
Á fundi 18. apríl 1974 fjallaði
skólaráð um það hvort skólinn skyldi
settur 1. september. Komið hafði
fram sú hugmynd en nemendur
lærdómsdeildar lögðust gegn þessu
og buðust jafnvel til að leggja niður
skíðaferð 6. bekkjar til að koma til
móts við sjónarmið þeirra sem fyrr
vildu byrja. Boðinu var tekið og
ákveðið að setja skólann 10. september.
Þess má jafnframt geta að á sjötta
og sjöunda áratugnum var verslunardeildinni slitið í apríllok og lærdómsdeild 16. júní. Hélst svo allt til vors
1974 en eftir það var verslunardeild
slitið um 12. maí og lærdómsdeild á
tímabilinu 25. til 29. maí. 0

Nýstúdentar á útskriftardegi árið 1976. Lengst til vinstri á myndinni er Ásdís Rósa Baldursdóttir sem síðar varð stærðfræðikennari í Verzlunarskólanum.

Hvað á að gera við
allt menntafólkið?
Á

rið 1974 var menntakerfi
landsins að taka töluverðum
breytingum sem komu meðal
annars fram í því að sífellt fleiri ungmenni hófu nám í menntaskóla. Í
kjölfarið hófst umræða um að
menntaskólanámið væri orðið of létt
og voru margir uggandi yfir þróuninni. Var vinna í landinu handa öllu
þessu skólagengna fólki? Hverjir áttu
að sinna undirstöðuatvinnuvegunum? Það gátu ekki allir verið í einhverri pappírsvinnu!

Til stórvandræða horfir
Emil K. Thorarensen, nemandi í 4.-G,
skrifaði um málið í Viljann haustið
1974. Hann sagði: „Það á sér stað,
vægast sagt, mjög alvarleg þróun með
fjölgun menntaskóla á sama tíma og
nemendum í mun nytsamari skólum
fyrir landið í heild er gert æ þyngra
um vik. ... Íslendingar eiga fyrst og
fremst að miða menntun almennings

við þarfir þjóðarinnar, þ.e. við undirstöðuatvinnugreinarnar, en ekki við
hámenntað tækniþjóðfélag eins og nú
virðist eiga sér stað. Menntamennirnir
eru nú svo margir að til stórvandræða
horfir með sama áframhaldi. Svo
heimta þeir styrki og lán frá ríkinu og
hóta illu fái þeir ekki nóga peninga.
Ég tel að fyrir sumum hverjum sé séð
af þjóðfélaginu því að þeir vinna lítið
eða ekkert á sumrin þótt alltaf vanti
vinnuafl, hvort heldur það er til sjós
eða lands, til þess að geta fengið styrki
og lán frá hinu opinbera. Ef engar
breytingar verða hér á eigum við eftir
að reka okkur allharkalega á. En við
þurfum þess ekki ef rétt er á málum
haldið. Við eigum að láta okkur
vandamál annarra þjóða verða víti til
varnaðar og fjölga heldur þeim skólum sem varða þjóðarheill og hag.“
Útsala á langskólagengnu fólki
Þröstur Einarsson, ritstjóri Verzlun-

arskólablaðsins, skrifaði einnig um
málið. Hann sagði meðal annars:
„Undanfarin ár hefur átt sér stað
geysileg fjölgun nemenda á menntaskólastiginu. Telja verður að fjölgun
þessi hafi verið æskileg en þó aðeins
að vissu marki. Gæta verður þess að
tala „menntamanna“ í landinu aukist
ekki um of, okkar litla þjóðfélag ber
ekki nema takmarkaðan fjölda slíkra
manna. Er nú svo mikið að innan
örfárra ára mun um fjórðungur
hvers árgangs útskrifast með stúdentspróf. Þyngja verður skólana aftur, en halda þó þeim þáttum
óbreyttum sem sýnt hafa gildi sitt
fyrir aukinn sveigjanleika. Með því
ætti að reynast auðvelt að halda
jafnvægi í skólasetu landsmanna.
Hins vegar má ætla við óbreytt
ástand að við verðum komnir með
árlegar útsölur á langskólagengnu
fólki til þeirra þjóða sem hafa ekki
þegar offramboð á því.“ 0

Rússar
heimsóttir
á dimisjón
Þann 17. apríl 1973 héldu 6. bekkingar sína árlegu dimisjón. Flestir þeirra
báru undarleg höfuðföt eða stórar
trúðaslaufur um hálsinn. Svona klæddir keyrðu þeir um bæinn á gömlum
strætisvagni sem þeir höfðu náð sér í
og skreytt með viðeigandi hætti. Eftir
að kennarar skólans höfðu verið
kvaddir með ræðum og söngvum á
hinum ýmsu tungumálum var haldið
niður í rússneska sendiráðið. Var það
nýlunda í dagskránni, því síðustu árin
þar á undan höfðu bandarískir hermenn á Keflavíkurflugvelli verið heimsóttir. „Þótti þetta verðug fyrirmynd
um hvernig halda mætti hið fyllsta
jafnvægi í heimspólitíkinni hér heima á
Fróni. Átu menn og drukku og
skemmtu sér konunglega meðal Rússanna,“ segir í Verzlunarskólablaðinu.
Um kvöldið var kennurum, skólastjóra
og mökum þeirra boðið út að borða og
skemmtu sér allir hið besta. 0

Verðbólga og efnahagskreppa setja svip á félagslífið
Veturinn 1974–1975 var mikil verðbólga í landinu og um tíma fór hún yfir 50%. Áhrifa hennar gætti víða. Verðlag á mat og öðrum nauðsynjavörum
hækkaði ört en það sama var ekki
hægt að segja um kaup launþega.
Verkföll voru því algeng á síðari hluta
áttunda áratugarins. Í Verzlunarskólanum ræddu nemendur um hvort verðbólgan kæmi í veg fyrir að þeir gætu
haldið uppi eðlilegu félagslífi.

Árið 1975 kom til umræðu að
leggja Verzlunarskólablaðið niður en
með lagni tókst Hallfríði Bjarnadóttur
ritstjóra og ritnefnd hennar að halda
kostnaði í lágmarki og gefa blaðið út. Í
ritstjórnarpistli sínum segir Hallfríður:
„Það virðist mörgum fífldirfska að ráðast enn á ný í útgáfu skólablaðs okkar
Verzlunarskólanema. En við látum
hinar geysimiklu hækkanir á öllum
kostnaði ekki svo mikið á okkur fá.

1974

Við reynum að lækka kostnað eins og
hægt er og má sjá árangur erfiðis okkar í breyttum pappír, prentaðferð og
ýmsu fleiru. Vona ég því að þið skiljið
af hverju blaðið lítur ekki alveg eins út
og á undanförnum árum.“ Það sem
fyrst vekur athygli við Verzlunarskólablaðið 1975 er að á forsíðunni er engin
mynd, pappírinn er þynnri en áður
hafði verið og glansáferðin minni. Eigi
að síður er blaðið innihaldsríkt og

svipað að stærð og verið hafði árið áður, 94 blaðsíður.
Árið 1976 var Verzlunarskólablaðinu
ekki síður erfitt. Blaðið var aðeins 50
blaðsíður og forsíðumyndin var
teikning eftir Önnu Guðjónsdóttur,
nemanda í 4.-A. Björn Úlfljótsson ritstjóri telur að það hafi öðru fremur
verið óslökkvandi bjartsýni sem hafi
fleytt ritnefndinni yfir fjárhagserfiðleikana. 0
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Hver er tilgangurinn
með Bifrastarferðum?

Samþykkt að ráða
deildarkennara
Um 1970 var svo komið að margir
kennarar höfðu á hendi kennslu
sömu kennslugreinarinnar í Verzlunarskólanum. Valdimar Hergeirsson yfirkennari tók þetta mál upp á fundi
skólanefndar á Þingvöllum 2. júní
1971 og kvað kennurum hið mesta
kappsmál að ná viðunandi lausn.
Hann upplýsti að í menntaskólum
væru svonefndir deildarkennarar
ráðnir til að annast fyrrnefnda samræmingu og fengju 3–5 stunda
kennsluafslátt á viku eftir heildarkennslustundafjölda í viðkomandi
grein. Gísli V. Einarsson, formaður
skólanefndar, taldi þetta valda verulegri útgjaldaaukningu og var ákvarðanatöku frestað.
Kennarar héldu málinu vakandi
með þeim árangri að skólanefnd
samþykkti 2. júní 1975 að ráða deildarkennara við Verzlunarskólann. Jóhannes L.L. Helgason, framkvæmdastjóri skólanefndar, upplýsti að endurteknar kröfur hefðu borist frá kennurum um þetta efni og með vísan til
samningsákvæða um að kennarar við
Verzlunarskólann skyldu njóta sömu
kjara og kennarar við menntaskóla
yrði ekki vikist undan því að verða við
kröfunni. Deildarkennarar yrðu ráðnir
til tveggja ára en að því tímabili liðnu
yrði skipt um menn, ekki yrði um
endurráðningu að ræða. 0

Í

lok sjöunda áratugarins skapaðist
hefð fyrir því að Verzlunarskólanemar heimsæktu nemendur í
Samvinnuskólanum á Bifröst og
kepptu við þá í ýmsum íþróttagreinum. Töluverð umræða var um það í
skólablöðunum að lítið færi fyrir
íþróttaiðkun í þessum ferðum en því
meira væri um drykkjuskap og ólæti
í tengslum við hann. Í Viljanum 1969
segir í grein eftir Andrés Andrésson:
„Sumir fáfróðir menn spyrja hver sé
tilgangurinn með svona ferðalagi, og
þeim hinum sömu er svarað að tilgangurinn sé að halda íþróttatengslum
við Samvinnuskólann. En þá spyrja
þeir aftur hvort það sé heiðri Íþróttafélagsins til framdráttar að smala
saman nemendum í fulla rútu, þar
sem ekki helmingur eru keppendur,
trylla á æðisgengið ball á laugardagskvöldið, djamma um nóttina, og að
lokum mæta að Bifröst á sunnudeginum svefnlítil og útkeyrð og keppendur heldur óíþróttamannslegir á
að líta með bauga undir augum.“
Andrés lagði til að í stað tveggja daga
ferðar yrði aðeins dvalið á Bifröst frá
morgni og fram á kvöld og síðan
keyrt í bæinn aftur. Með þessu yrðu
það íþróttirnar fremur en drykkjan

Mikil umræða var um íþróttaferðir á Bifröst á áttunda áratugnum. Þótti sumum sem íþróttirnar féllu í
skuggann af skemmtanahaldi ferðalanganna.

sem yrðu aðalatriðið eins og til væri
ætlast.
Þrátt fyrir að sú breyting sem Andrés lagði til félli ekki í frjóan jarðveg
viðurkenndu margir að ástandið væri
óviðunandi og breytinga þörf. Árið
1974 var ákveðið að setja íþróttirnar í
öndvegi, leggja af stað sama dag og
keppnin átti að fara fram, og fara svo á
ball þá um kvöldið í stað þess að fara
á ball kvöldið áður. Þessi breyting
kom ekki í veg fyrir að þátttakendur
skemmtu sér vel.
Farið var með knattspyrnulið,
briddslið og klapplið í rútu upp í
Borgarfjörð laugardaginn 26. október.

Á leiðinni skemmti fólk sér við söng
og var stemmningin mjög góð. Þegar
að Bifröst var komið hófst æsispennandi knattspyrnuleikur sem lauk með
sigri Verzlinga 4–2. Eftir leikinn buðu
heimamenn til kaffidrykkju og fór þá
fram verðlaunaafhending. Því næst
hófst briddsmót sem lauk með sigri
Bifrastarmanna. Að því loknu var
haldið að Brennistöðum þar sem átti
að gista. Á síðustu stundu var svo
ákveðið að bæta sveitaballi inn á dagskrána og var farið á dansleik í Borgarnesi. Daginn eftir var lagt af stað heim
til Reykjavíkur og var komið þangað
upp úr hádegi. 0

Verzlunarskólinn þarf að
eignast „mini computer“
Gunnar B. Dungal forstjóri
Gunnar B. Dungal brautskráðist úr 4.
bekk Verzlunarskóla Íslands vorið 1967
og var tveimur árum síðar orðinn forstjóri ritfangaverslunarinnar Pennans.
Hann gegndi þeirri stöðu fram til vors
2005. Gunnar var ekki aðeins ungur
forstjóri heldur er hann einnig yngstur
þeirra sem setið hafa í skólanefnd Verzlunarskólans. Árið 1975 var hann kosinn varamaður í nefndina, þá aðeins 27
ára gamall. Af því tilefni fóru blaðamenn Verzlunarskólablaðsins á stúfana og
spurðu Gunnar um rekstur skólans.

1975
✔ Stuðmenn slá í gegn með plötu sinni Sumar
á Sýrlandi

✔ Dagblaðið hefur göngu sína. Jónas
Kristjánsson ritstjóri

✔ Fiskveiðilögsaga Íslands færð út í 200 mílur
✔ Íraski herinn gerir harðar árásir á byggðir
Kúrda

✔ Suður-Víetnam fellur í hendur herja
Norður-Víetnama og skæruliða

✔ Fáheyrð laun fyrir fótbolta: Pele gerir
þriggja ára samning fyrir 7 milljónir
dollara

Hann sagði þá meðal annars:
„Það er staðreynd að rekstur góðs
verslunarskóla er afskaplega fjárfrekur.
Hingað til hefur reynst mjög erfitt fyrir
skólanefnd og Verslunarráð að fá hækkaða styrki til skólans. Skólinn er einkaskóli og byggir því rekstur sinn á styrkjum frá hinu opinbera og á skólagjöldum. Sannast sagna hefur oft á tíðum
verið mjög tæpt á því að endar næðu
saman þegar búið hefur verið að greiða
laun kennara og annan kostnað.
Af þessum sökum tel ég einfaldlega
að Verzlunarskólinn sé að missa sérstöðu sína sem slíkur og bilið milli hans
og hinna almennu gagnfræðaskóla og
framhaldsskóla sífellt að minnka. Skólinn þarf tvímælalaust að styrkja aðstöðu
sína sem sérskóli. Hann þarf t.a.m. að
eignast vísi að „vélasal“ þar sem væru
bókhaldsvélar og flest þau skrifstofutæki sem notuð eru í tengslum við
verslunina í dag, jafnvel litla tölvu (mini
computer) sem nemendur gætu notað
til úrlausnar á hinum margvíslegustu
verkefnum. Auk þess þarf að endurbæta
tungumálakennsluna verulega, t.d. með
einskonar tungumálastúdíói. Góð þekking á tungumálum er jú höfuðnauðsyn
fyrir menn í viðskiptalífinu.“ 0

1974

Á áttunda áratugnum fékk Verzlunarskólinn aðgang að stórri IBM-tölvu sem Verzlunarbankinn átti. Hér á
myndinni má sjá áþekka tölvu eða rafreikni.

Tölva Verzlunarbankans
notuð í kennslu
Árið 1975 voru tölvur að ryðja sér til
rúms í atvinnulífinu en nokkuð var
enn í að þær yrðu almenningseign.
Þorsteinn Magnússon kennari segir svo
frá: „Um 1975 féll það í minn hlut að
gera kynningarnámsefni um tölvur sem
valgrein til stúdentsprófs. Tölvur hétu
þá reyndar rafreiknar og voru mjög
stórar í sniðum. Þetta var því löngu fyrir tíma einkatölvunnar, svo skólinn
fékk aðgang að stórri IBM-tölvu sem
Verzlunarbankinn notaði í daglegum

rekstri sínum, sem var það nýjasta og
besta sem þá var völ á. Það þótti hið
merkasta framlag til þróunar í verslunarfræðslunni, því slík kennsla þekktist
ekki í öðrum skólum þá. Fyrir marga
nemendur voru þetta fyrstu kynni
þeirra af þeim vettvangi sem þeir svo
völdu sér sem lífsstarf sem forritarar
eða tölvustjórar. En nokkur ár liðu
þangað til nútíma kennsluaðferðir á
einkatölvur komu til sögunnar og skólinn eignaðist slík tæki til kennslu.“ 0

1975
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Dreifbýlisstyrkir
en engin námslán
V

orið 1976 voru sett lög um
námslán og námsstyrki. Í þeim
er kveðið á um að hvorki nemendur menntaskóla né nemendur
verslunarskóla geti fengið námslán
frá Lánasjóði íslenskra námsmanna.
Hins vegar gátu þeir framhaldsskólanemar, sem fara þurftu byggða á
milli vegna skólagöngu, fengið svokallaða dreifbýlisstyrki til að mæta
ferða- og húsnæðiskostnaði. Nemendur gátu sótt umsóknareyðublöð
um dreifbýlisstyrki á skrifstofu skólastjóra í þeim skóla sem þeir stunduðu nám. Jónas Finnur Halldórsson,
nemandi í 6. bekk, gerði dreifbýlisstyrkina að umtalsefni í Verzlunarskólablaðinu þetta sama ár og sagði
þá meðal annars:
„Samkvæmt lögum skulu allir hafa
sama rétt til náms. Þetta er allt mjög
fallegt og réttlátt. En hvernig er það í
reynd? Hinir svokölluðu æðri skólar,
s.s. Verzlunarskólinn, eru aðeins fyrir
þá sem búa á skólastaðnum og þá sem
eiga ríka foreldra. Með góðum vilja má
oft bjarga þessu, enda hafa flestir
mikla löngun til náms.
Nemendur úr dreifbýli þurfa oft á
tíðum að borga vænar fjárfúlgur fyrir
fæði og húsnæði sem reynist svo mjög
mismunandi. En fyrir nokkrum árum
fannst hinu opinbera að það yrði loks

Níu stjórnarmenn
Á aðalfundi NFVÍ 1976 bar hagsmunaráð upp tillögu að breytingu á
starfsemi NFVÍ sem fól í sér að ritstjóri Verzlunarskólablaðsins og formaður Nemendamótsnefndar, sem
áður höfðu verið meðstjórnendur,
skyldu taka fullgild sæti í stjórn NFVÍ.
Stjórnin væri því skipuð níu mönnum í stað sjö áður. Þessi tillaga var
samþykkt. 0

1976
✔ Átta ung skáld, listaskáldin vondu, lesa
✔
✔
✔
✔
✔

upp fyrir troðfullu Háskólabíói
Atli Heimir Sveinsson fær tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs og Ólafur
Jóhann Sigurðsson bókmenntaverðlaunin
Breskir togarar yfirgefa Íslandsmið.
Þorskastríði er lokið
Mao formaður dáinn. Ekkja hans, Chiang
Ching, með valdataumana í Kína
Sænska hljómsveitin ABBA öðlast heimsvinsældir með lagi sínu Dancing Queen
Konur og börn sameinast í friðargöngu í
Belfast og vekja heimsathygli

Úr kennslustund í hátíðarsal Nýja skólans við Þingholtsstræti.

að ganga að hinni réttlátu kröfu um
dreifbýlisstyrk. Þó tóku þeir upp á því
þetta árið að skera niður styrkveitinguna í beinni krónutölu.
Það eru fleiri þættir sem spila inn í,
sem gera aðstöðumuninn enn meiri, til
að mynda sundrun frá heimili, en við
þeim er ekkert að gera. Meðan skipulagningunni er háttað eins og er í dag
er hið eina sem að gagni kemur fjárhagsstuðningur.
Ég veit að sumir hugsa sem svo: Hví

skyldum við vera að borga fyrir nemendur utan af landi? Svar: Mesta hluta
gjaldeyristeknanna er aflað í dreifbýlinu og það væri verðugt verkefni fyrir
hagfræðing að komast að landfræðilegri skiptingu verðbólgu á Íslandi
undanfarin ár. Ég fullyrði að 90%
hennar stafi af þeim framkvæmdum
sem unnar eru í Reykjavík og í tengslum við íbúa Reykjavíkur.
Vegna þessarar þróunar í menntamálum hefur viðhorf fólks úti á lands-

byggðinni gagnvart menntun orðið
neikvætt ... Það er ósanngjarnt og
næsta ódrengilegt að gera kröfur til
annarra um fjárhagsstyrk án þess að
gera kröfur til sjálfra sín. Gerið því
nemendum úr dreifbýlinu skylt að
sýna árangur til að fá fjárhagsstyrk og
þá veit ég að ekki stendur á af þeirra
hálfu að standa við sitt eða má ekki
gera kröfur til neins? Á allt að kafna í
meðalmennskunni? „Brave new
world.““ 0

Fíflalætin í kosningabaráttunni
Skólastjóri hvetur nemendur til að gæta virðingar sinnar
Dr. Jón Gíslason virðist ekki hafa sýnt
félagslífi nemenda neinn sérstakan
áhuga umfram það sem nauðsynlegt
var fyrir skólastjóra. Að því leyti voru
þeir Vilhjálmur Þ. Gíslason, forveri
hans í starfi, nokkuð ólíkir.
Í mars 1976 birtist í fyrsta sinn
grein eftir dr. Jón í skólablaðinu Viljanum. Kosningar til embætta Nemendafélagsins voru þá að hefjast og
vildi dr. Jón hvetja nemendur til þess

að fara varlega í sakirnar í kosningabaráttunni.
Greinin hefst á því að dr. Jón talar
um ágæti þess að stunda heilbrigt félagslíf og um mikilvægi þess að nemendur velji bæði hæfileikaríkt og heiðarlegt fólk til ábyrgðarstarfa innan
NFVÍ. Svo bætir hann við: „Einn
dimmur skuggi hefur oft hvílt á kosningum trúnaðarmanna hérna í VÍ.
Nemendur hafa stundum viljað hafa í

frammi alls konar fíflalæti í kosningabaráttunni. Er slíkt langt fyrir neðan
virðingu nemenda, sem annars mega
ekki vamm sitt vita. Það vekur einnig
illt umtal út í frá og er vatn á myllu
þeirra sem hafa horn í síðu skólans og
nemenda hans. Því ætla ég að skora á
nemendur að afmá þennan smánarblett í eitt skipti fyrir öll og ganga að
kjörborði án allra skrípaláta. Það eitt
er þeim og skólanum sæmandi.“ 0

Er almenningsálitið
Verzlunarskólanum óhagstætt?
Erum við Verzlingar frábrugðnir öðrum framhaldsskólanemum? Hugsum
við á einhvern hátt öðruvísi? Það
bregst varla ef spurt er í hvaða skóla
maður sé og svarið er Verzlunarskólanum, að þá líti viðkomandi talsvert öðrum og verri augum á mann en áður.
Þetta stafar einfaldlega af því að al-

1975

menningsálitið er Verzlunarskólanum
oft frekar óhagstætt. Hvers vegna hefur almenningur þetta álit á skólanum
og nemum hans? Þar verður sjálfsagt
ekkert rétt svar sannað en heldur ekki
afsannað. Ekki er laust við að oft virðist vera talsverður slatti af litlum forstjórum eða gervistórlöxum í skólan-

um og fólk er fljótt að mynda sér
skoðanir á slíkum mönnum. Svona
menn eru kannski ekki mjög algengir
en hollt er að minnast þess að aðeins
þarf eina skemmda appelsínu í kassa
svo hann verði allur ónýtur.
Ólafur Sveinsson, 5.-X

1976

Viljinn, febrúar 1976
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Lagafrumvarp um
viðskiptamenntun
Á

hina fjóra. Skólanefnd skyldi sjálf kjósa
sér formann og varaformann. Kveðið
var á um stofnun skólaráðs við Samvinnuskólann og Verzlunarskólann og
skyldi það skipað fulltrúum kennara og
nemenda auk skólastjóra. Ljóst er að
forráðamenn þessara skóla sneru bökum saman á þessum árum til að tryggja
að skólarnir héldu sjálfstæði sínu.

áttunda áratugnum voru sett
tvenn lög sem snertu Verzlunarskólann verulega, lög um
menntaskólanám frá 25. mars 1970
og lög um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi frá 25. maí 1976. Fyrrnefndu lögin nefna Verzlunarskólann
aðeins einu sinni og þá í tengslum við
stofnun samstarfsnefndar skóla á
framhaldsskólastigi en skólastjóri
Verzlunarskólans skyldi eiga sæti í
þeirri nefnd samkvæmt lögunum. Þau
geyma einnig ákvæði um stofnun
nemendaráðs en það ákvæði mun
hafa hvatt til stofnunar skólaráðs við
Verzlunarskólann.

Frumvarp lagt fyrst fram 1974
Frumvarp til laga um viðskiptamenntun var lagt fram á Alþingi 1974 en
hafði áður verið kynnt skólanefnd af
fulltrúum hennar og Verslunarráðs í
sérstakri nefnd sem samdi frumvarpið,
Gísla V. Einarssyni, Hirti Hjartarsyni og
dr. Jóni Gíslasyni skólastjóra sem hafði
orð fyrir þeim félögum. Upplýsti hann
að frumvarpið mundi ekki hafa í för
með sér breytingar á starfsemi skólans
ef að lögum yrði. Þetta breyttist í meðförum Alþingis, ekki síst vegna breytingartillögu sem Ragnar Arnalds og
fleiri þingmenn fluttu. Þar var kveðið á
um að framlag ríkisins til stofnkostnaðar kennslu- og heimavistarhúsnæðis
skyldi teljast eign ríkisins og gæti
menntamálaráðuneytið því tekið sinn
eignarhlut til annarra nota ef það húsnæði væri ekki hagnýtt í þágu viðkomandi skólastofnunar. Einnig var kveðið
á um að menntamálaráðherra skyldi
skipa skólanefndir Samvinnuskólans og
Verzlunarskólans, einn fulltrúa án tilnefningar og fjóra samkvæmt tilnefningu eignaraðila.
Skólanefnd fjallaði um þessi atriði 4.
maí 1974 og voru menn sammála um
að „skilja mætti á milli skóla og skólahúsnæðis, eða að stofnframlög ríkisins

Árið 1976 héldu fjórðubekkingar peysufatadaginn hátíðlegan í snjó og kulda.

rynnu aftur ríkisins, ef skólinn yrði
lagður niður“. Nefndin var aftur á móti
algjörlega andvíg því að menntamálaráðherra skipaði skólanefnd en gat fyrir
sitt leyti fallist á að ráðherra tilnefndi
einn fulltrúa í nefndina ef Verslunarráð
skipaði hana.
Lögin afgreidd 1976
Frumvarpið dagaði uppi á þinginu vorið 1974 og aftur 1975 en var loks afgreitt sem lög vorið 1976, lög um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi frá
25. maí 1976. Ákvæðin um Samvinnuskólann og Verzlunarskólann eru í sérstakri grein (9. grein). Kveðið er á um
að þessir skólar skyldu hafa rétt á að
rækja áfram það fræðslustarf sem þeir
hafa annast hingað til, auka það og sérhæfa eftir því sem aðstæður leyfðu og
þörf krafði á hverjum tíma. Rekstrarkostnaður þessara skóla skyldi greiddur
að fullu úr ríkissjóði og 80% kostnaðar
vegna heimavistar. Framlag til þessara
kostnaðarþátta skyldi að hámarki miða
við kostnað við ríkisskóla á sama
fræðslustigi. Stofnkostnaður vegna
kennsluhúsnæðis, sem stofnað var til

eftir gildistöku laganna, skyldi greiddur
að 80% úr ríkissjóði, kostnaður vegna
byggingar heimavistar meðtalinn.
Gert var skilyrði um að menntamálaráðherra samþykkti árlega áætlun um
rekstrarkostnað skólanna og að fé fyrir
stofnkostnaði yrði veitt á fjárlögum
enda hefðu stjórnvöld áður samþykkt
nýjar byggingarframkvæmdir. Framlög
úr ríkissjóði miðuðust við að Samvinnuskólinn og Verzlunarskólinn störfuðu í samræmi við meginstefnu 5.
greinar laganna en þar er kveðið á um
námslengd, valfrelsi og starfsþjálfun.
Kveðið er á um að ríkið skuli fá eignarráð yfir húsakynnum skólanna í samræmi við stofnkostnaðarframlag ef skólarnir yrðu lagðir niður eða að húsnæðið væri ekki lengur hagnýtt í þágu skólanna. Þrír óvilhallir menn skyldu
ákveða skiptin ef ágreiningur risi um
þau. Skólanefndir skyldu starfa við
skólana og hafa með höndum fjárreiður
þeirra og eignaumsýslu í umboði eigenda, þær skyldu ráða skólastjóra og
kennara. Skólanefnd skyldi skipuð
fimm mönnum og tilnefndi menntamálaráðherra einn þeirra og eignaraðili

Deilt um eignarhald á húsnæði
Þorvarður Elíasson skólastjóri, sem á
þessum árum var starfsmaður Verslunarráðs Íslands, hefur greint frá því að
hann ásamt Indriða Þorlákssyni, starfsmanni stjórnarráðsins, hafi gert samning um fjárframlög ríkisins til Verzlunarskólans sem ráðuneytisstjóri og formaður Verslunarráðs staðfestu síðan
óbreytt. Þorvarður kveður Vilhjálm
Hjálmarsson menntamálaráðherra hafa
talið eðlilegt að ríkið fengi byggingar
Verzlunarskólans til eignar ókeypis fyrst
það hefði tekið að sér að greiða allan
rekstrarkostnað en talsmenn skólans
hafi verið fljótir að leiða ráðherra í allan
sannleik um að slíkt kæmi ekki til álita.
Þess má geta að styrkurinn til Verzlunarskólans (og Samvinnuskólans) var
áratugum saman undir liðnum „Rannsóknir í þágu atvinnuveganna“ í fjárlögum. Þetta breyttist á árunum
1967–1969 en þá taldist þessi styrkur
vera á vegum atvinnumálaráðuneytisins. Málefni skólans voru síðan færð
undir menntamálaráðuneytið á árunum
1970–1971, ef til vill í tengslum við
stjórnarskipti. Tengslin við atvinnumálaráðuneytið munu vera leifar eldra
skipulags eða vera frá þeim tíma er
ráðuneyti voru aðeins þrjú. 0

Verzló sigrar í Rökræðukeppni framhaldsskólanna
Á áttunda áratugnum var Rökræðukeppni framhaldsskólanna hleypt af
stokunum. Var hún skipulögð af félagsskapnum Junior Chamber og var
einskonar undanfari Mælsku- og rökræðukeppni framhaldsskólanna,
MORFÍS, sem hófst á níunda áratugnum og var skipulögð af nemendafélögum framhaldsskólanna
sjálfra.
Árið 1977 kepptu lið Verzlunar-

skólans og Menntaskólans í Kópavogi
til úrslita í Rökræðukeppni framhaldsskólanna. Umræðuefni var
stefna stjórnvalda í landbúnaðarmálum. Lið VÍ var skipað þeim Einari
Kristni Jónssyni, Sigurði Snæberg
Jónssyni og Ólafi Garðarssyni. Í Viljanum segir svo frá keppninni:
„Mælskulið MK átti einnig að vera
skipað þremur mönnum en þegar til
kom mætti ekki einn keppenda þeirra

1976

til leiks og varð að fá óundirbúinn
MK-ing í hans stað. ... Keppendur
beggja liðanna fluttu svo mál sitt í
þremur umferðum. Var það mál
manna að mælskulið VÍ sýndi mikla
ræðusnilli þetta kvöldið og kom fáum
á óvart er dómendur keppninnar
kváðu upp dóm sinn, en hann var sá
að VÍ væri sigurvegari í Rökræðukeppni framhaldsskólanna skólaárið
1976–1977.“ 0

1977

Kennarar leggja
niður vinnu
Mánudaginn 15. nóvember 1976
lögðu kennarar við Verzlunarskóla
Íslands niður vinnu. Í stað þess að
kenna nemendum hittust þeir á
baráttufundi og ræddu kjaramál.

Kennslustundir
styttar
Haustið 1976 voru allar kennslustundir styttar úr 45 mínútum í 40.
Þá var ríkið farið að greiða laun
kennara. Málið kom því til kasta
launadeildar sem taldi Verzlunarskólakennara ekki uppfylla vinnuskyldu sína eftir breytinguna og
kæmi því til álita að hýrudraga þá.
40 mínútna kennslustundir urðu
almenn regla fáum árum síðar. 0
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Ekki hægt að hugsa
sér betri vinnustað
Rósa Gestsdóttir frönskukennari

R

ósa Gestsdóttir hóf störf við
Verzlunarskólann haustið 1966
og kenndi ensku og frönsku
við skólann í 25 ár, eða allt til ársins
1991. Árið 1977 heimsóttu blaðamenn Verzlunarskólablaðsins Rósu og
forvitnuðust um líf hennar og skoðanir. Rósa segir svo frá:

Þrengslin á kennarastofunni
„Ég byrjaði að kenna í Verzlunarskól-

Davíð Oddsson kenndi verslunarrétt við
Verzlunarskólann veturinn 1976–1977.

anum fyrir 11 árum og ætla að vera
hér þangað til mér verður sparkað í
burtu fyrir elli sakir. [Á kennarastofunni] ríkir eindrægni og hlýhugur á
milli fólksins. Og ég er viss um það að
það er ekki hægt að vinna á betri stað.
Þrengslin eru alveg gífurleg. Það liggur
við að maður sitji í kjöltum ungu
kennaranna ... En við látum þrengslin
ekki á okkur fá. ... Dr. Jón er alveg
einstakur maður. Af 11 ára viðkynningu við hann þá finnst mér hann alveg dýrlegur og tekur öllu afskaplega
skynsamlega.“
Rósa segir að samskipti nemenda og
kennara mættu vera meiri. „Ég er ekki
frá því að skemmtikvöld fyrir nemendur og kennara væri leiðin til að færa
þá nær hver öðrum. Það hefur vissa
kosti ef nemendur og kennarar kynnast betur. Það gæti skilað betri árangri
í námi. En auðvitað vilja kennarar ekki
troða sér upp á nemendur, við erum
líklega hrædd um að þið viljið ekki
hafa okkur með í félagslífinu. Auk
þess hafa kennarar svo mikið að gera,
þurfa að vinna svo mikið til að geta lifað, að þeir hafa ekki tíma til að kynnast ykkur.“

Rósa Gestsdóttir kenndi ensku og frönsku við
Verzlunarskólann 1966–1991.

Nemendur ætlast til að þeim sé
hrósað
Rósa viðurkennir að nemendur séu
misjafnlega skemmtilegir. Stundum hefur hún einnig átt í fullu fangi með að
halda uppi aga hjá erfiðum nemendum.
Hún segir svo frá: „Það þarf ekki nema

1–2 gikki til að allt fari norður og niður. Fyrst reyni ég að leysa vandamálið
sjálf. Ef það gengur ekki ræði ég málin
við aðra kennara sem kenna þessum
krökkum og það hittist oft þannig á að
þeir hafa einnig átt í vandræðum með
sömu nemendur. Reynum við síðan að
komast að sameiginlegri niðurstöðu um
hvað gera skal. ...
Krakkar, sem ekki nenna eða vilja
læra, eiga að hætta í skóla. Að vera að
þrauka með þetta fólk sem engu nennir og er engum til gagns, það er hræðilegt. Kennarar geta ekkert gert í þessu,
við getum að vísu fellt nemendur, en
hver vill hafa það á samvisku sinni að
binda enda á námsferil nemenda? ...
Í 5. og 6. bekk eru alveg „súper dúber“ krakkar. Og svo er það blessaður
3. bekkurinn. Það þarf að sýna meiri
þolinmæði við þá, því þeir gera sér
ekki grein fyrir því að þeir eru að
verða fullorðnir. ... Ef þeir spyrja um
eitthvað vita þeir oftast svarið fyrirfram og orða því spurningarnar
þannig: „Á þetta ekki að vera svona?“
og ætlast til að þeim sé þá hrósað. „Já,
þetta á að vera svona, þetta er alveg
rétt hjá þér, vinan.““ 0

Davíð stressaður
fyrir próf
Ég man að það var alveg ný reynsla
fyrir mig að prófa. Ég hafði alltaf verið prófaður sjálfur en aldrei prófað
og það kom mér á óvart að ég og
prófdómarinn vorum alveg jafn
„nervösir“ fyrir hönd nemendanna
eins og maður hafði sjálfur verið
þegar maður fór í próf. Maður kveið
fyrir því að nemendur götuðu og
stæðu sig illa og liði þar af leiðandi
illa.
Verzlunarskólablaðið, 1985

1977
✔ Morðsaga eftir Reyni Oddsson frumsýnd,
fyrsta íslenska bíómyndin í fullri lengd

✔ Samtök áhugafólks um áfengisvandamálið,
✔
✔
✔
✔

SÁÁ, stofnuð
Sjónvarpshetja í bók: Páll Vilhjálmsson
eftir Guðrúnu Helgadóttur söluhæsta
bókin
Elvis Presley, konungur rokksins, er látinn
42 ára að aldri
Kvikmyndin Star Wars slær öll
aðsóknarmet í kvikmyndahúsum heimsins
Vísindauppgötvun: Stjörnufræðingar
uppgötva hringi í kringum Úranus

Frá jólaskemmtun nemenda og kennara í Verzlunarskólanum.

Hanna Maja og Rósa
skipuleggja jólatrésskemmtun
Jólatrésskemmtun hófst í hátíðarsal
Verzlunarskólans, strax eftir kaffihlé,
þriðjudaginn 30. nóvember. Nemendur og kennarar dönsuðu saman kring-

1976

um tréð og gerðu sér dagamun. Skipuleggjendur skemmtunarinnar voru
þær María Jóhanna Lárusdóttir íslenskukennari og Rósa Gestsdóttir

ensku- og frönskukennari. Föstudaginn 3. desember hófust svo miðsvetrarpróf og stóðu þau yfir til og með 14.
desember. 0

1977
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Meirihluti stjórnar NFVÍ vill hætta
útgáfu Verzlunarskólablaðsins
T
öluvert var rætt um að hætta útgáfu Verzlunarskólablaðsins af
fjárhagsástæðum, bæði árið
1975 og 1976. Þessi umræða náði
hámarki vorið 1977 en þá lagði fráfarandi stjórn Nemendafélagsins það
til á aðalfundi félagsins að blaðið yrði
lagt niður. Reyndar var ekki einhugur
í stjórn NFVÍ um málið því að forsetinn, Einar Kristinn Jónsson, mælti
gegn stjórnarliðum sínum og barðist
fyrir tilvist blaðsins. Á aðalfundinum
las hann meðal annars upp bréf sem
Helgi Magnússon, ritstjóri Verzlunarskólablaðsins 1968, hafði skrifað af
þessu tilefni og af því má sjá að umræðan náði langt út fyrir veggi skólans þetta vor. Ákveðið var að efna til
kosninga á aðalfundinum um það
hvort hætta ætti útgáfunni eður ei.
Var tillagan felld með töluverðum
meirihluta atkvæða og Verzlunarskólablaðið hélt göngu sinni áfram.
Helsta ástæðan fyrir því að hluti
stjórnar NFVÍ og fleiri nemendur vildu
hætta útgáfu blaðsins var taprekstur
undanfarin ár. Árið 1977 hafði Nemendafélagið þurft að greiða tæplega
helming af útlögðum kostnaði við
blaðið en heildarkostnaðurinn var
775.000 kr. Einar Kristinn og stuðningsmenn hans töldu hins vegar að
með stefnubreytingu væri hægt að
umbylta rekstrargrundvelli blaðsins og
koma því aftur á réttan kjöl.

Nemendur fletta nýútkomnu Verzlunarskólablaði á áttunda áratugnum.

Meðal þeirra sem börðust við hlið
Einars Kristins var Gunnar M. Erlingsson, nemandi í 3.-A. Eftir að ákveðið
hafði verið að halda útgáfu blaðsins
áfram var Gunnar kosinn ritstjóri þess
fyrir næsta skólaár. Gunnar og ritnefnd hans gáfu út stórt og fallegt
blað. Mikið var lagt upp úr auglýsingasöfnun og svo fór að lokum að
blaðið varð stærra en nokkru sinni

fyrr, eða 214 blaðsíður. Á síðustu 20
blaðsíðum blaðsins voru eingöngu
auglýsingar og einnig gafst fyrirtækjum kostur á að styrkja blaðið og fá
nafn sitt birt í dálki sem kallaðist þjónustuauglýsingar. Þegar rekstrarreikningur blaðsins var gerður upp kom í ljós
að heildarkostnaður var meiri en
nokkru sinni fyrr, eða 3.700.000. Hins
vegar voru tekjur vegna auglýsinga og

sölu utan skóla einnig meiri en
nokkru sinni fyrr, eða 3.350.000 kr.
Þá var, samkvæmt venju, eintaki dreift
á hvern nemanda í skólanum og
greiddi Nemendafélagið 350.000 kr.
inn á rekstrarreikning blaðsins fyrir
þau blöð. Kostnaður Nemendafélagsins var því ekki miklu meiri en verið
hafði árið á undan, þrátt fyrir að blaðið væri yfir helmingi stærra. 0

Perlur fyrir svín?
Leikendur ósáttir að loknu Nemendamóti

Dr. Jón þvertók fyrir að Verzlunarskólanemar neyttu kannabisefna í viðtali við blaðamann Dagblaðsins. Hér
má sjá nokkra Verzlunarskólanema skemmta sér í heimahúsi fyrir skólaball.

Eru hassneytendur í Verzló?
Föstudaginn 28. janúar 1977 hringdi
blaðamaður frá Dagblaðinu í dr. Jón
Gíslason og vildi ræða við hann um
hassneyslu Verzlunarskólanema. Tilefnið var að fulltrúi AA-samtakanna
hafði lýst því yfir að hassneysla væri
í öllum framhaldsskólum landsins og
dreifingaraðili í hverjum skóla. „Kvað
ég hassneyslu aldrei hafa verið svo
mikið sem nefnda á nafn í skólanum,“ segir dr. Jón. „Málið var rætt
við nokkra forystumenn í félagslífi
skólans, sem kváðust aldrei hafa orðið varir við hassneyslu meðal nem-

enda, hvorki í skóla né á skemmtunum.“ Þrátt fyrir afdráttarlaus svör dr.
Jóns í blaðaviðtalinu barst skólanum
bréf frá menntamálaráðherra í byrjun
febrúar þar sem komu fram tilmæli
um að skólastjóri léti kanna málið
betur. Hinn 18. febrúar sendi dr. Jón
menntamálaráðherra bréf og tilkynnti honum um niðurstöður
könnunar sem hann hafði látið gera í
skólanum. Könnunin sýndi á óyggjandi hátt að orðrómur um hassneyslu í skólanum væri úr lausu lofti
gripinn. 0

1976

Árið 1977 gætti mikillar óánægju meðal
þeirra nemenda sem tóku þátt í leikriti
því sem sýnt var á Nemendamótinu.
Ástæðan var sú að mikill órói var í salnum á meðan leiksýningin stóð yfir og
sýndu áhorfendur skemmtuninni takmarkaðan áhuga. „Leikarar og leikstjóri
sjá þarna mikla vinnu fara því sem næst
í súginn,“ segir í Viljanum. Sú hugmynd
kom því upp að í stað þess að hafa leikrit á Nemendamótinu sjálfu væri heillavænlegra að Listafélagið stæði fyrir uppsetningu á leikriti sem sýnt væri á
nokkrum sýningum á öðrum tíma. Með
þessu móti væri einnig hægt að virkja
leiklistaráhuga nemenda betur. Um 25
nemendur sóttu að jafnaði leiklistarnámskeið sem haldin voru á haustin en
aðeins lítill hluti þeirra fékk hlutverk í
Nemendamótsleikritinu vegna þess að

venjan var sú að sýna stutta einþáttunga
með fáum leikurum við það tilefni.
Þessar hugmyndir um breytingu á Nemendamótinu náðu ekki fram að ganga
fyrr en komið var fram á níunda áratuginn. Í millitíðinni var reynt að feta eins
konar meðalveg. Í febrúar 1978 sömdu
nemendur til að mynda sjálfir nokkra
leikþætti sem voru miðaðir við það sérstaklega að höfða til nemenda skólans,
og árið 1979 var Ólafur Gunnarsson,
rithöfundur og fyrrum Verzlingur, fenginn til að semja leikrit sérstaklega fyrir
þetta tilefni. 0

Verzlunarskólanemar
Ólmir, kátir, ölóðir
ofurlítið snobbaðir.
Svannar eigi saklausir
samt þó bestu raunvinir.
Gunnlaugur Ragnarsson, 6.-Z
Verzlunarskólablaðið, 1977

1977

Þjófafaraldur
í skólanum
Töluvert bar á hnupli úr auðum
kennslustofum og af kennarastofu
skólans árið 1976–1977. Voru valdir
að þessu unglingspiltar sem komu
aðvífandi utan af götu. Voru nemendur beðnir um að skiptast á um
að halda vörð í kennslustofum. Þá
voru nemendur og kennarar beðnir
um að skilja eigur sínar ekki eftir á
glámbekk.
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Kökur og kók handa
þriðjubekkingum
Þ

ann 22. september 1977 var
haldið svokallað kynningarkvöld, eins og tíðkast hefur í
byrjun hvers skólaárs. Tilgangurinn
með því er fyrst og fremst að bjóða
nýgræðinga skólans velkomna og um
leið að kynna þeim æðstu forsvarsmenn félagslífs VÍ. Að vanda kynnti
stjórnin sig sjálf og hvatti eindregið
nemendur til að taka strax virkan þátt
í hinu umtalaða félagslífi.
Því næst bauð 4. bekkur upp á kökur og kók og má þess geta að ekki voru
fram bornar færri en 80 kökur fyrir utan salöt, brauðtertur svo ekki sé minnst
á 120 bita af snúðum. Er það úrskurður 4. bekkinga að 3. bekkingar nú í ár
séu sérstaklega matlystugt fólk. ... Síðan
voru ljósin slökkt. Borðum var ýtt til
veggja og dansinn stiginn. ...
Að lokum vonum við að þetta kvöld
hafi orðið eða verði til þess að brjóta
niður alla feimni sem við flest höfum
orðið að yfirstíga og að það taki fólk
ekki heilan vetur að verða talið í tölu
nemenda eins og oft vill verða hjá busunum í öðrum skólum.
Viljinn, nóvember 1977

Frá nýnemakvöldi í Verzlunarskólanum. Venja var að fjórðubekkingar byðu nýnemum upp á kökur og kók í tilefni dagsins.

Verkfallið bitnar harð- Umdeildar árseinkunnir
ast á stúlkunum í 6.-L

H

inn 11. október 1977 skall á
verkfall opinberra starfsmanna
í BSRB. Meðal þeirra sem fóru í
verkfall voru strætisvagnabílstjórar.
Óttuðust forsvarsmenn skólans að
verkfallið kynni að hafa töluverð áhrif
á skólastarfið þar sem stór hluti nemenda kæmi með strætisvagni í skólann. Sá ótti reyndist þó að mestu
ástæðulaus. Fimmtudaginn 13. október var tímasókn til að mynda mjög
góð ef frá er talin tímasókn nemenda
í 6.-L, en enginn nemandi í þeim
bekk mætti í skólann. Í honum voru
22 stúlkur en enginn piltur. Haft var

1978
✔ Íslensk flugvél ferst í pílagrímaflugi á Sri
✔
✔
✔
✔
✔

símasamband við flestar stúlkurnar
og þær spurðar hvers vegna þær
hefðu ekki mætt í skólann. Báru þær
sig illa vegna skorts á farartækjum.
Sögðu þær meðal annars að þar sem
enginn piltur væri í þeirra bekk kæmi
verkfallið harðar niður á þeim en öðrum bekkjum þar sem það væru yfirleitt piltarnir, en ekki stúlkurnar, sem
hefðu umráðarétt yfir bílum. Laugardaginn 15. október var ákveðið að
gefa öllum nemendum frí þar sem
meirihluti þeirra gat ekki fengið far í
skólann. Til allrar hamingju náðu
starfsmenn borgarinnar samningum
þessa helgi og flestir nemendur gátu
því komið með strætisvögnum í skólann mánudagsmorguninn 17. október. Verkfalli BSRB var svo endanlega
aflétt 25. október 1977. 0

Lanka. Hátt í 200 manns farast, þar af
átta Íslendingar
Reykingar í leigubifreiðum bannaðar
Samkynhneigðir stofna Samtökin ’78
Hryðjuverk unnin í mörgum borgum
Evrópu. Aldo Moro fyrrum forsætisráðherra Ítalíu rænt og hann myrtur
Pólskur kardínáli kjörinn páfi, tekur sér
nafnið Jóhannes Páll II
Fyrsta glasabarnið fæðist, enska stúlkan
Louise Brown

1977

Að okkar áliti eru margir kennarar
sem gefa sanngjarna árseinkunn, og
eru það þeir kennarar sem hafa einhver gögn til að styðjast við. Í flestum
tilfellum eru það kennarar sem hafa
öðru hvoru skriflegar æfingar og/eða
fylgjast náið með heimalærdómi og
öðlast þannig yfirsýn yfir stöðu nemandans hverju sinni. Hins vegar eru
aðrir sem hafa enga hugmynd um
hvað nemendur leggja sig fram við
lærdóminn og virðast því styðjast að
mestu eða öllu leyti við miðsvetrareinkunnina. Slík einkunnagjöf hefur
það í för með sér að nemendur, sem
einhverra hluta vegna eru illa upplagðir í miðsvetrarprófum, fá ekki
sanngjarna árseinkunn og þeir nemendur sem ekki hafa lært nógu vel
fram að jólum og vilja taka sig á, fá
ekki tækifæri til þess þar sem þeir
eru dæmdir af miðsvetrarprófum.
Skólinn setur kennurum engar
reglur
varðandi
gjöf á árseinkunn
og er því
kennara
algerlega í
sjálfsvald
sett hvernig hann
hagar ein-

kunnagjöfinni. Þetta gerir það að
verkum að kennarar geta notað árseinkunnina sem vopn á nemendur
sem þeim mislíkar við. Skapar slíkt
fyrirkomulag óviðunandi ástand milli
kennara og nemenda. Við álítum að
skólinn ætti að setja einhverjar reglur
um hvernig gjöf á árseinkunn skuli
háttað til þess að allir kennarar styðjist nokkurn veginn við sömu atriðin.
Uppi hafa verið raddir um að fella
árseinkunnina niður en við mælum
eindregið á móti því þar sem hún
veitir visst aðhald bæði hjá nemendum og kennurum og er nauðsynleg ef
hún er ekki misnotuð.
Anna Kristín Traustadóttir
og Marta Eiríksdóttir, 6.-Y

1978

Viljinn, nóvember 1977

Stúlkur ekki hæfir
blóðgjafar
Hinn 6. janúar 1978 hefur dr. Jón
Gíslason ritað í dagbók skólans:
„Veður hvasst og gengur á með
hryðjum. Læknisskoðun kennara.
Blóðbankinn hringir enn einu sinni,
sömu erinda sem fyrr: Alltaf vantar
blóð, en tala blóðgjafa er mjög takmörkuð hérna í skólanum, þar eð
stúlkur eru í meirihluta, en þær eru
ekki taldar hæfir blóðgjafar.“ 0
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Samkynhneigð rædd á málfundi
H

inn 5. október 1978 hélt Málfundafélagið málfund sem bar
yfirskriftina: „Eru kynvillingar
misskildir?“ Var þetta um margt athyglisverður fundur, ekki síst með
tilliti til þess að Samtökin ’78 voru
stofnuð þetta sama ár. Umræðan á
fundinum endurspeglar hugsanlega
þau viðhorf sem samkynhneigðir
máttu glíma við á þessum tíma. Samkynhneigð var enn feimnismál og
gjarnan höfð í flimtingum eins og yfirskrift málfundarins ber merki um.
Fjallað var um fundinn í Verzlunarskólablaðinu 1979.
Frummælendur á þessum fundi
voru fjórir. Fyrst tók til máls stúlka úr
6. bekk: „Hún sagði að hér á landi
þrifist sá bölvaldur kynvillan jafnblómlega og verðbólgan. Hún minntist
á greinar og viðtöl í fjölmiðlum svo og
hin nýstofnuðu samtök homosexualista hér á landi sem hún taldi alveg
út í hött. Hún sagði þetta „óeðli“ koma
til vegna kynferðislegrar óánægju á
yngri árum, ofríki kvenna á einhvern
hátt eða þá vera einskær tilbreytingarleit. Hún taldi ástandið það slæmt að
konur héldu því fram að þær væru
karlmenn og öfugt og að enginn vissi
lengur hvað sneri fram og hvað aftur.“
Næstur tók til máls piltur úr 6.
bekk. „Hann taldi skilningsleysi og til-

litsleysi hrjá íslensku þjóðina gagnvart
homosexual fólki. Hann sagði rannsóknir í Bandaríkjunum hafa leitt það í
ljós að litningar svonefndra kynskiptinga væru frábrugðnir litningum annarra karlmanna, svo og hormónastarfsemi þeirra. Sagði hann í lokin að
þetta væri tilfinningamál viðkomandi
fólks og tími væri kominn til að við
færum að hlusta á þetta fólk og reyndum um leið að leysa vanda þess.“
Í umræðunum sem á eftir fylgdu var
miklu púðri eytt í að ræða orsakir
samkynhneigðar. Ungur maður hélt
því fram að kynvilla „væri sjúkdómur
og með aukinni fræðslu mætti koma í
veg fyrir fordóma er hér ríktu. Þetta
fólk ætti rétt á að leika sér saman svo
framarlega sem það léti annað fólk í
friði“. Þá steig annar nemandi í pontu
og „sagði kynvillu ekki sjúkdóm, heldur réði innra eðli og fyrsta reynsla því
hvert hugurinn beindist. Svo og að
eðlilegum karlmönnum stæði oft
stuggur af kynvillingum, en kynvilla
þeirra gæti verið eðlileg.“
Áfram héldu umræðurnar og var
töluvert rökrætt um hvort orsök kynhneigðarinnar mætti finna í eðli eða
uppeldi viðkomandi. Fundurinn var
mjög líflegur og mönnum heitt í
hamsi. Sumir álitu samkynhneigð augljósa kynvillu sem bæri að leiðrétta

Umræður á fundi MFVÍ um samkynhneigð einkenndust af vandræðagangi og kaldhæðni enda þótti málefnið
viðkvæmt. Þessi mynd er tekin á skemmtikvöldi í skólanum í lok áttunda áratugarins.

með öllum tiltækum ráðum. Aðrir
sökuðu skólafélaga sína um fordóma
og skilningsleysi og ef til vill hitti síðasti frummælandinn naglann á höfuðið þegar hann sagði „Íslendinga ekki
vera eins fordómalausa eins og þeir
létust vera. Almenns skilningsleysis
gætti gagnvart minnihlutahópum í
þjóðfélaginu. Einnig væri ástandið það
slæmt að tveir menn, er upplýst hefðu
villu sína, hefðu nú yfirgefið land og
þjóð í leit að betra viðmóti. Í lokin

hvatti hann okkur til betri skilnings
gagnvart homosexual fólki.“
Þessar umræður einkenndust af
hálfgerðum vandræðagangi og kaldhæðni sem kom í veg fyrir að málin
yrðu rædd af einlægni og alvöru.
Margir litu á samkynhneigð sem sjúkdóm sem annaðhvort þyrfti að lækna
eða lifa með. Af þessu má ljóst vera að
samkynhneigðir nemendur skólans
hafa þurft að glíma við umtalsverða
fordóma á þessum tíma. 0

Verzlunarskólinn
á ekki að vera
hverfisskóli

Dr. Jón heiðursfélagi í MFVÍ
Í október 1978 fagnaði Málfundafélagið 70 ára afmæli sínu. Haldinn
var hátíðarfundur í húsakynnum skólans 17. október og sóttu um 210
nemendur fundinn en auk þess
mættu í afmælið kennarar, skólastjóri,
formaður skólanefndar, framkvæmdastjóri Verslunarráðs og sex fyrrverandi
formenn MFVÍ. Sveinn Guðmundsson, sitjandi formaður Málfundafélagsins, steig fyrstur í pontu og þakkaði
hann dr. Jóni Gíslasyni sérstaklega fyrir
áhuga og viðleitni til að hvetja nemendur til starfa í Málfundafélaginu. Í
framhaldi af því gerði hann dr. Jón að
heiðursfélaga þess.
Dr. Jón þakkaði kærlega fyrir sig og
fór fögrum orðum um MFVÍ. Því næst
steig Valgarður Briem í pontu en
hann var formaður MFVÍ árið 1942.
Að ræðuhöldum loknum hófst árlegur skólamálafundur og voru umræður
líflegar og málefnalegar. 0

Frá brautskráningu stúdenta vorið 1976.

Stelpur í miklum meirihluta
Haustið 1978 voru 700 nemendur
skráðir í Verzlunarskólann, þar af voru
206 í lærdómsdeild. Þegar hér var
komið sögu voru stúlkur í skólanum
orðnar töluvert fleiri en piltarnir.
Þannig stunduðu til að mynda 95 pilt-

ar nám í 3. bekk þennan vetur en 180
stúlkur.
Hlutfallið var heldur jafnara í lærdómsdeild þó að stúlkurnar væru þar
einnig í miklum meirihluta, 64 á móti
39 piltum. 0

Umbætur á aðstöðu
Nemendafélagsins
Sumarið 1978 var ritnefnd Viljans gert
að flytja starfsemi sína úr því húsnæði
sem hún hafði haft til yfirráða í Gamla
húsinu og í heldur óhrjálegt kjallaraherbergi í vélritunarhúsinu við Hellusund.
Ástæðan var sú að breyta átti því rými
sem áður hafði verið ritstjórnarskrifstofa
Viljans í vinnuherbergi fyrir kennara.
Tvær grímur runnu á ritnefnd Viljans og
krafðist stjórn NFVÍ að stjórn skólans
kæmi til móts við nemendur með því að
greiða fyrir endurbætur á kjallaraher-

1977

berginu. Að lokum greiddi Verslunarráð
Íslands allan efniskostnað en nemendur
sjálfir sáu um framkvæmdir. Þær reyndust töluverðar, gólfið var brotið upp og
steypt á ný, herbergið var því næst
teppalagt og málað. Um miðjan september gat ritnefnd Viljans svo hafið störf í
nýjum húsakynnum. Samhliða þessum
framkvæmdum voru tvö önnur herbergi,
sem NFVÍ hafði til umráða í kjallaranum, máluð og ný húsgögn keypt í setustofu félagsins. 0

1978

Í skólasetningarræðunni sem dr. Jón
Gíslason hélt árið 1978 gagnrýndi
hann hugmyndir stjórnvalda um að
tengja sérhvern framhaldsskóla, og
þar með Verzlunarskólann, ákveðnum
borgarhverfum eða landsvæðum.
Hann sagði:
„Skóli vor heitir Verzlunarskóli Íslands og vill halda áfram að vera það.
Hann vill ekki kikna undir nafni. Hins
vegar er oss kunnugt um áhrifaríka
menn, sem vilja með öllu móti
hindra einmitt þetta, að Verzlunarskóli
Íslands haldi áfram að vera skóli alls
landsins á sínu sviði. Þeir vilja sníða
honum þrengri stakk og gera hann
helst að svæðisskóla fyrir ákveðið
hverfi í höfuðborginni. Það vona ég
að þeim takist aldrei. Með því væri
höggvið að sjálfum rótum skólans.
Vér þykjumst búa í lýðræðisþjóðfélagi. En það væri dálaglegt lýðræði að
meina nemendum að sækja þann
skóla sem þeir sjálfir hafa kjörið sér,
og fella á þá átthagafjötra af allra
verstu gerð. Hér á ég við þá hótun
stjórnvalda að svipta þá nemendur
dreifbýlisstyrk, sem t.a.m. fara í Verzlunarskóla Íslands, ef einhverri viðskiptabrautarnefnu hefur verið hróflað
upp í heimabyggð þeirra. Ég hélt satt
að segja að dagar átthagafjötranna
væru fyrir löngu liðnir.“
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Lítið barn og gamalt fólk í
skúmaskotum Gamla skólans
É

g var fimm ára stelpa. Leikvöllurinn var gamalt skólahús.
Þröngir gangar, brattir stigar,
falin skúmaskot og glaðlegir unglingar. Ég man aldrei eftir því að
hafa verið smeyk við þessa stóru
krakka sem drukku kók í stiganum
og spurðu mig undarlegra spurninga
um líf mitt og hagi. Stundum fékk
ég að sitja í tíma hjá mömmu sem
var kennari. Einhvern tímann gerðist
ég aðstoðarkennari og skrifaði nöfn
allra í bekknum upp á töflu við

mikla kátínu nemenda. Jón skólastjóri gaf mér rauðan ópal og ég gat
dundað mér löngum stundum við
kubbana hans Baldurs. Kubbarnir
voru annars allajafna notaðir til að
búa til stundatöflur fyrir kennara og
nemendur og sýndi ég því starfi
mikla lotningu. Stundum fékk ég að
vélrita á skrifstofunni. Stundum dró
ég andann djúpt og settist inn á
kennarastofu, hélt niðri í mér andanum eins lengi og ég gat, svaraði
engum spurningum og hljóp svo út

þegar ég fann að ég neyddist til að
draga andann á ný. Kennarastofan
var mettuð sígarettu- og vindlareyk
og fáir tóku mark á athugasemdum
barnsins um skaðsemi óbeinna reykinga. Kennarastofan var sem sagt
enginn staður fyrir börn. Ég dvaldi
því mest frammi á ganginum í
Gamla skólahúsinu og leitaði að
skemmtilegum uppákomum. Stundum rakst ég heldur ekki á neina
skemmtilega stóra krakka sem
spurðu undarlegra spurninga og
gáfu mér súkkulaðikúlur og þá var
um fátt annað að ræða en að halda í
langa gönguför upp á háaloft.
Stiginn upp á háaloft var brattari en
allir aðrir stigar. Ég kleif hann á fjórum fótum, bankaði þrjú högg með
litlum hnefa á hurðina og beið. Uppi
á háalofti bjuggu Gunnar Jónsson
húsvörður og Ragnhildur Jónsdóttir
eiginkona hans. Ragna sá um matreiðsluna í mötuneyti kennara og þar

mættumst við á öðrum forsendum. Í
mötuneytinu sem staðsett var í Nýja
skólanum fékk ég aldrei að koma bak
við afgreiðsluborðið. Það var vinnustaður Rögnu. En á heimili hennar var
ég alltaf aufúsugestur. Eldhúsið hennar var eins og vin í eyðimörkinni þegar mér leiddist að leika mér ein á
göngunum eða hávaðinn í stóru
krökkunum var orðinn óbærilegur.
Eldhúsið hjá Rögnu var alltaf á sama
stað. Og það var alltaf eins. Ragna gaf
mér mjólk og pönnukökur. Það var
alltaf notaleg matarlykt í kringum
Rögnu. Við spjölluðum um það
hvernig það var að vera fimm ára og
hvernig það var að vera gamall. Við
ræddum líka hvernig það væri að vera
lítið peð í lífi Verzlunarskólans,
hvernig væri að vera stundum ósýnilegur en samt sá sem vissi meira en
aðrir um það hvað gerðist undir stigum og inni í skúmaskotum.
Sigrún Sigurðardóttir, kennarabarn

Nemendafjöldi í Verzlunarskólanum
árin 1953–1979

Sigrún Sigurðardóttir var lítið peð í lífi Verzlunarskólans árið 1978.

Eggjaát og píanóspil
í níu klukkutíma
Í byrjun árs 1979 var svokallað metakvöld haldið í Verzlunarskólanum en
þar kepptu nemendur í hinu furðulegasta athæfi, svo sem pilsnersdrykkju, samlokuáti, appelsínuskræli,
grettum og eggjaáti. Eins og gefur að
skilja gátu áhorfendur einnig skemmt
sér við að horfa á þátttakendur kasta
upp. MR-ingar sendu nokkra keppendur á metakvöldið og a.m.k. einn
keppandi mætti frá MH. Meðal sigurvegara var Magnús Nilsson 4.-C sem
sigraði í eggjaáti og Sverrir Tynes sem

sigraði í samlokuáti en hann borðaði
tíu samlokur á rúmlega 24 mínútum.
Á metakvöldinu tróðu einnig ýmsir
listamenn upp, sumir kváðust á og
tveir nemendur, kynnar kvöldsins,
heilsuðust stanslaust í 2 tíma og 46
mínútur. Þá spilaði Jón Ólafsson 3.-A
á píanó í níu klukkustundir og tók
hann á móti áheitum á meðan en skilaði sú áheitasöfnun sorglega litlum árangri. Á næstu árum voru metakvöld
reglulegur viðburður í Verzlunarskólanum. 0

Skólaár

1. og 2.
bekkur

3. og 4.
bekkur

Lærdómsdeild

1953-1954

129

168

40

337

1954-1955

116

169

42

327

1955-1956

140

145

43

328

1956-1957

147

143

40

330

1957-1958

139

155

46

340

1958-1959

142

154

51

347

1959-1960

143

151

46

340

1960-1961

142

151

38

331

1961-1962

157

158

37

352

1962-1963

205

153

46

404

1963-1964

211

162

51

424

1964-1965

202

204

52

458

1965-1966

220

209

60

489

1966-1967

227

192

64

483

1967-1968

224

213

69

506

1968-1969

234

247

71

552

1969-1970

240

278

70

588

1970-1971

182

383*

91

656

532

112

644

1971-1972

Verslunardeild

Samtals

1972-1973

501

132

16**

649

1973-1974

406

212

10

628

1974-1975

444

183

627

1975-1976

473

171

644

1976-1977

498

195

693

1977-1978

461

213

674

1978-1979

476

199

675

* Þetta árið eru 89 nemendur sem setjast beint í 3. bekk eftir landspróf.
** Hér er átt við 5. bekk verslunardeildar sem var framhaldsdeild fyrir nemendur sem lokið höfðu
verslunarprófi.
Taflan er unnin út frá bekkjarlistum í Skólaskýrslum Verzlunarskólans 1953-1979.
Axel Björnsson á skemmtikvöldi í lok áttunda áratugarins.

1978

1979
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Dr. Jón Gíslason
lætur af skólastjórn
D

r. Jón Gíslason lét af skólastjórn vorið 1979. Skólasetning
dr. Jóns haustið 1978 og skólaslit vorið 1979 báru nokkurn vott um
að tímamót voru í nánd. Hann lét
þess getið um haustið að þetta væri í
27. og síðasta skipti sem hann setti
skólann en nefndi jafnframt þá
ánægjulegu breytingu að fastráðnir
kennarar væru orðnir 28 talsins en
alllengi framan af árum hefði hann
verið eini fastráðni kennarinn.
Fyrrverandi nemendum þakkaði dr.
Jón ræktarsemi við skólann í samsæti
30. apríl 1979 en þar var honum gefinn pappírshnífur úr silfri með áletrun
og merki skólans. Kennarafélag Verzlunarskóla Íslands hélt dr. Jóni og eiginkonu hans, Leu Eggertsdóttur,
kveðjusamsæti að Hótel Holti 20. maí
og færði honum rausnarlega peningaupphæð að gjöf. Gjöfina notaði dr.
Jón til að greiða ferðakostnað vegna
Grikklandsferðar þá um sumarið.
Næsta haust hélt hann áfram störfum
við skólann, kenndi latínu í einni
bekkjardeild.
Skólanefnd og Verslunarráð héldu

hátíðarfund til heiðurs þeim hjónum á
hátíðarsal skólans 9. nóvember 1979.
Þar fluttu eftirtaldir menn ræður fyrir
minni dr. Jóns: Sigurður Gunnarsson,
formaður skólanefndar, Steinn Logi
Björnsson, formaður Nemendafélagsins og talsmaður nemenda, Valdimar
Hergeirsson yfirkennari, fulltrúi kennara, Þorvarður Elíasson skólastjóri og
Hjalti Geir Kristjánsson, formaður
Verslunarráðs. Tveir nemendur, Vera
Ó. Steinsen og Lilja Úlfarsdóttir, léku
á fiðlu og píanó, Verzlunarskólakórinn
söng undir stjórn Jóns Kr. Cortes og
Gunnar Eyjólfsson leikari las úr þýðingum dr. Jóns á grískum fornbókmenntum. Jón Ólafsson nemandi lék
létt lög á píanó á meðan gestir gengu
til sætis. Við athöfnina afhenti Hjalti
Geir Kristjánsson dr. Jóni bókina
Odysseifskviðu eftir Nikos Kazantzakis
að gjöf frá Verslunarráði og skólanefnd. Dr. Jón mun sjálfur hafa valið
þessa gjöf en bókin er fágæti mikið,
kom aðeins út í 24 eintökum. Sigurður Gunnarsson sleit hátíðarfundinum
en að honum loknum var hátíðarkvöldverður að Hótel Holti. 0

Síðasta útskriftin
Við brautskráningu stúdenta Verzlunarskólans 25. maí voru skólastjóra
færðar hugheilar kveðjur og þakkir frá
formanni skólanefndar, Sigurði Gunnarssyni og frá formanni Verslunarráðs
Íslands, Hjalta Geir Kristjánssyni, en
hann hafði einmitt verið nemandi Jóns
á árum áður. Þá færði Steinn Logi
Björnsson, nýkjörinn forseti NFVÍ,
fráfarandi skólastjóra bestu þakkir fyrir hönd nemenda og afhenti honum
skrautritað heiðursskírteini „sem staðfestingu þess að nemendur kveddu
hann sem skólastjóra með þakklæti og
virðingu“. Að því loknu afhenti Þorsteinn Guðlaugsson dr. Jóni minjagrip,
útskorna hvaltönn, silfurbúna, festa á

1979
✔ Húsin á Bernhöftstorfu í Reykjavík friðuð
✔ Styrkjum úthlutað úr Kvikmyndasjóði í
✔
✔
✔
✔

fyrsta skipti
Járnblendiverksmiðjan á Grundartanga
vígð
Keisarinn í Íran rekinn í útlegð. Ayatollah
Khomeini valdamestur í klerkaráðinu
Óhugnanlegar fjöldagrafir finnast í
Kambódíu frá dögum Pol Pots og rauðu
khmeranna
Margaret Thatcher verður forsætisráðherra
Bretlands eftir kosningasigur Íhaldsflokksins

stétt úr slípuðum grásteini, sem þakklætisvott frá 25 ára stúdentum.
Að því loknu gekk dr. Jón í pontu
og ávarpaði gesti. Sagði hann meðal
annars: „Það hefur glatt mig ósegjanlega mikið að finna alla þá hlýju og
vináttu sem ég hef orðið var við í
minn garð bæði á sjötugsafmæli mínu
í vetur og nú þegar ég er að hætta
skólastjórn. … Þykir mér viðeigandi
að taka fram við þetta tækifæri að
samstarf mitt við skólanefndir og formenn þeirra hefur verið eins gott og
best varð á kosið.“ Þá þakkaði skólastjóri kennurum og öðrum starfsmönnum skólans fyrir ánægjulegt
samstarf og árnaði bæði þeim og hinum nýja skólastjóra, Þorvarði Elíassyni, allra heilla. 0

Dr. Jón lét af störfum árið 1979 eftir farsælt starf í meira en 45 ár.

Hér þurfti ekki að beita valdi
Fyrstu kynni mín af dr. Jóni voru hér
í skólanum veturinn 1946. Þá var ég
einn af fjölmörgum nemendum hans.
Mér er það minnisstætt allar götur
síðan hve góður kennari hann var,
nákvæmur og athugull, og gerði sér
far um að nemendur næðu tökum á
grundvallaratriðum námsefnisins,
sem allt frekara nám byggist á. Athyglisvert var einnig hve góðum aga
hann hélt uppi án fyrirhafnar. Nemendur báru strax virðingu fyrir þeim
sterka persónuleika sem dr. Jón er.
Hér þurfti ekki að beita valdi. Þessi

stjórnsemi hefur ekki síður borið
góðan árangur í starfi skólastjóra
gagnvart sístækkandi hópi kennara og
nemenda. ... Ný kynni hófust þegar
mér var falið að starfa í skólanefnd
fyrir 4 árum síðan. Þau kynni urðu
persónulegri og á annan hátt. Á þessum síðari tíma hefur mér orðið ljósara en áður hve mikið ævistarf dr. Jón
hefur innt af hendi í þágu Verzlunarskóla Íslands, verslunarstéttarinnar og
íslensku þjóðarinnar allrar.
Sigurður Gunnarsson, formaður
skólanefndar 1977–1988

Gott samstarf við nemendur og kennara
Dr. Jón var í eðli sínu á móti miðstýringu og ofstjórn. Hann bar traust til
góðra eiginleika í fari bæði kennara
og nemenda og hafði gott lag á að fá
þá til þess að njóta sín best án boða

og banna. Á þann hátt örvaði hann
ábyrgðartilfinningu hvers og eins. Ég
tel að þetta hafi verið meginástæðan
fyrir því hversu árekstralaus öll starfsemi skólans hefur verið og hversu öll

agavandamál voru lítil í sniðum þau
26 ár sem hann veitti Verzlunarskóla
Íslands forstöðu.
Sölvi Eysteinsson, kennari
við VÍ 1954–1994

Menntun skal efla ágæti manna og þroska
Skóla sínum stjórnaði dr. Jón af
röggsemi og skörungsskap og var aðsópsmikill í sinni stétt. Sem kennari
var hann rómaður fyrir ágæta hæfileika, réttsýni og góðvild. Í skólamál-

1978

um var hann umfram allt merkisberi
þeirra sjónarmiða að menntun skuli
efla ágæti manna og þroska og
skerpa sýn þeirra á þau verðmæti
sem mölur og ryð fá ekki grandað, –

en ekki einungis opna leið til vel
launaðra embætta.

1979

Þorbjörg Bjarnar Friðriksdóttir,
kennari við VÍ 1956–1995
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Af fjárreiðum 1966–1979
T

ekjustofnar og gjaldaliðir
skólans voru í meginatriðum
óbreyttir á sjötta áratugnum og
fyrri hluta þess sjöunda, skólagjöld
og styrkir frá ríki og Reykjavíkurbæ
voru helstu tekjustofnar og kaup
kennara langhæsti útgjaldaliðurinn.
Skólagjöldin voru þá enn um helmingur heildartekna skólans. Sem
dæmi skal nefnt að á skólaárinu
1957–1958 fékk skólinn 440.000
krónur í styrk frá ríki og Reykjavíkurbæ, hvorum aðila um sig, en
skólagjöld námu þá samtals 827.000
krónum. Þá greiddu nemendur í lærdómsdeild 2.000 krónur í skólagjald
en nemendur verslunardeildar 2.500
krónur. Þessi mismunun tíðkaðist
fram yfir 1970 og var rökstudd með
því að ella yrði stúdentsnámið óeðlilega dýrt nemendum Verzlunarskólans miðað við menntaskólanema.

Lækkun skólagjalda
Hlutur skólagjalda í heildartekjum
skólans minnkaði á sjöunda áratugnum, var um 40% á árunum
1966–1968 en um 35% árið 1970.
Þessi þróun hélt áfram á áttunda áratugnum enda mun skólanefnd hafa
óttast að há skólagjöld myndu hafa í
för með sér að skólinn ætti erfiðara
með að laða til sín hina hæfustu nemendur og því kosið að halda þeim tiltölulega lágum. Nemendur kröfðust
lækkunar skólagjalda haustið 1970,
með þeim rökum að þau mismunuðu
nemendum í framhaldsskólum, nemendur ríkisreknu skólanna greiddu
ekki slík skólagjöld. Einnig var bent á
að há skólagjöld torvelduðu fátækari
nemendum að setjast í Verzlunarskólann. Þessi sjónarmið fengu nokkurn
hljómgrunn í skólanefnd. Þar var þó
ekki talið kleift að lækka skólagjöld
verulega vegna óvissu um ríkisstyrkinn. Þó ákvað skólanefndarfundur 25. ágúst 1971 að
skólagjöld skyldu ekki
hækka á næsta skólaári. Á
fundinum kom fram tillaga
um að fella skólagjöldin
niður að fullu og öllu
vegna andstöðu nemenda
gegn þeim en skólanefndarmenn komust að þeirri
niðurstöðu að það væri
ókleift nema ríkisstyrkur
hækkaði verulega.
Skólagjöldum var síðan
haldið að mestu
óbreyttum næstu ár en
það jafngilti mikilli
lækkun í raun, verðbólga var mikil á áttunda áratugnum.

inngöngu í lærdómsdeild var lækkuð,
svo sem fram hefur komið, og sýndu
reikningar skólans rekstrarafgang í
kjölfar þess, í fyrsta skipti í mörg ár.
Adam var þó ekki lengi í paradís í
þetta skipti, verðbólgan sá um það.
Skólanum var veitt tiltekin upphæð á
fjárlögum en peningarnir voru orðnir
talsvert verðminni undir lok ársins en
þeir voru við upphaf þess. Ríkið tók
raunar að sér að greiða allan rekstrarkostnað skólans við gildistöku laga um
viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi 1976 og hefði þá mátt vænta
breytingar. Svo var þó ekki í fyrstu og
af sömu ástæðu og nýlega var getið.
Fram kom á skólanefndarfundi 11.
nóvember 1977 að vafasamt væri að
skólinn gæti tekið við nýjum nemendum næsta haust vegna fjárhagsörðugleika. Skýringin væri sú að framlag á
fjárlögum miðaðist oft við 18 mánaða
gamalt verðlag sem væri við aðstæður
sem þessar með öllu óraunhæf viðmiðun. Ákveðið var að fá Valdimar
Guðnason endurskoðanda til að gera
úttekt á fjárreiðum skólans og bera
niðurstöður undir menntamálaráðherra og fjármálaráðherra, væntanlega
í von um hærra framlag frá ríkinu.
Haft skyldi samráð við Kennarafélag
Verzlunarskólans ef þetta bæri ekki árangur og hafa skólanefndarmenn þá
væntanlega vænst þess að kennarar
myndu aðstoða skólanefndina við að
draga úr útgjöldum. Ekki er þó talað
um kauplækkun.
Tímamótasamningur 1978
Nokkru síðar var samþykkt að skólinn

Verðbólga setur
strik í reikninginn
Ríkisstyrkur hækkaði
í kjölfar þess að lágmarkseinkunn til

1978

byðist til að sinna viðskiptamenntun á
framhaldsskólastigi ef hann fengi í
sinn hlut framlag á nemanda sem jafngilti 90% af rekstrarkostnaði menntaskólanna á nemanda. Þetta varð niðurstaðan og önnuðust þeir Jóhannes L.L.
Helgason og Þorvarður Elíasson viðræður um þetta efni við fulltrúa
menntamálaráðuneytisins um áramótin 1977–1978. Indriði Þorláksson
annaðist samningagerð fyrir hönd ríkisins og náðu þeir Þorvarður samkomulagi á árinu 1978. Það er dagsett
28. ágúst 1978 og undirritað af þeim
Vilhjálmi Hjálmarssyni menntamálaráðherra, Matthíasi Á. Mathiesen fjármálaráðherra og Sigurði Gunnarssyni,
formanni skólanefndar
Samkvæmt samkomulaginu skyldi
ríkissjóður greiða laun fyrir kennslu
ásamt skólastjórn, skrifstofuhaldi og
ræstingu og miðaðist framlagið við
samþykkta námskrá og stundaskrá,
gildandi kjarasamninga á hverjum
tíma og samþykkta áætlun um önnur
störf. Framlag ríkissjóðs skyldi greitt
mánaðarlega og áætlað framlag á fjárlögum hækka vegna launabreytinga
með sama hætti og gerðist hjá ríkisstofnunum sem fengu framlög greidd
úr ríkissjóði. Undir þetta ákvæði féllu
launatengd gjöld og einnig verðbætur
á lífeyri þeirra starfsmanna sem voru
aðilar að Lífeyrissjóði starfsmanna
ríkisins. Önnur rekstrargjöld skyldu
greiðast miðað við rekstraráætlun sem
menntamálaráðuneyti og fjármálaráðuneyti samþykktu. Áætlað rekstrarframlag af þessu tagi skyldi greitt mánaðarlega.

Ríkið greiðir VÍ húsaleigu
Ríkissjóður leigði húsnæði og búnað
Verzlunarskólans og var leigan 430
krónur fyrir hvern rúmmetra en fjárhæðin skyldi taka breytingum samkvæmt vísitölu húsnæðiskostnaðar.
Skólanum bar að sjá um allt viðhald
og endurnýjun húsnæðis og búnaðar,
húsvörslu og greiðslu opinberra gjalda
af eignunum. Aukning á húsnæði, sem
ríkissjóður greiddi leigu fyrir, skyldi
háð samþykki fyrrnefndra ráðuneyta.
Leiga fyrir annað húsnæði skyldi
greidd úr ríkissjóði enda hefðu ráðuneytin staðfest leigusamninga. Ríkissjóður skyldi greiða sérstakan stofnkostnað á lausum búnaði samkvæmt
fjárveitingu eftir sömu reglum og giltu
um stofnkostnað kennsluhúsnæðis í
lögum um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi. Upphæð framlagsins
skyldi ekki breytast þrátt fyrir að
breytingar yrðu á verðlagi frá fjárveitingu. Nýr búnaður skyldi vera eign
ríkissjóðs og Verzlunarskólans í sömu
hlutföllum og stofnkostnaður var
greiddur.
Framlag ríkisins til greiðslu rekstrarkostnaðar Verzlunarskólans skyldi
miðast við meðalrekstrarkostnað ríkissjóðs á nemanda í Menntaskólanum í
Reykjavík og Menntaskólanum við
Sund. Mánaðarlegar greiðslur skyldu
inntar af hendi fyrir fram í síðustu
viku undanfarandi mánaðar. Ef launaog rekstrarkostnaður varð hærri en
gert var ráð fyrir í samþykktum áætlunum og breytingum á þeim vegna
kaupbreytinga var sú viðbót ríkissjóði
óviðkomandi. Menntamálaráðuneytið
hét því að beita sér fyrir fjárveitingum
í samræmi við samninginn en báðum
aðilum var heimilt að
segja honum upp
enda yrði það gert
með að minnsta
kosti sex mánaða
fyrirvara og skriflega. Vafaatriði voru allnokkur og
þeir Þorvarður og Indriði sömdu um
kostnaðarliði og greiðslu þeirra árlega,
að minnsta kosti fyrstu árin eftir
samningsgerðina. Rættist þá fljótlega
úr fjárhagsvanda Verzlunarskólans en
áætlað tap á skólaárinu 1977–1978
var 41 milljón króna. Á þessum árum
var einnig samið um leigu ríkisins á
húsnæði Verzlunarskólans og var hún
rökstudd með því að það yrði ella að
byggja yfir þá nemendur sem hygðust stunda viðskiptanám á framhaldsskólastigi eða taka annað húsnæði á leigu fyrir þá. Um aðra kosti
var ekki að ræða.
Tekið skal fram að skólagjöld
héldust þrátt fyrir að ríkið hefði
tekið að sér að greiða rekstrarkostnað og hluta stofnkostnaðar en styrkir
frá Reykjavíkurborg lögðust af.
Skólagjöldum var varið á ýmsan hátt
í þágu skólans, til dæmis til kaupa á
tækjabúnaði. 0

1979

Versló - hluti 7 (191-216)

29.9.2005

0:19

Page 191

6. kafli

1979–1986
Uppbyggingarár undir forystu Þorvarðar

Nýr skólastjóri ráðinn
S

ræðna um væntanlega
skólastjórastöðu. Þeirri
viðræðu var lokið 24.
ágúst en þá skýrði Sigurður Gunnarsson,
skólanefndarformaður,
frá því að Valdimar
hefði ekki enn gert upp
hug sinn til skólastjórastöðunnar, teldi sig tapa
í launum á að taka
stöðuna sem væri bindandi. Fararstjórnin hefur haft sitt að segja um
viðhorf Valdimars til
skólastjórastöðunnar en
hann var fararstjóri á
Spáni yfir sumarmánuðina. Virðist þetta hafa
gert betur en að jafna
muninn á launum yfirkennara og skólastjóra.
Skólanefnd samþykkti
Þorvarður Elíasson viðskiptafræðingur var ráðinn skólastjóri í janúar 1979.
að þessum fréttum
Rætt við Valdimar Hergeirsson
Þráin Eggertsson og innt hann eftir því
fengnum að auglýsa stöðuna í dagÁ næsta fundi, sem var haldinn 29.
hvort hann vildi taka að sér skólablöðum og útvarpi og skyldi umsóknjúní 1978, var Sigurði Gunnarssyni,
stjórn Verzlunarskólans en Þráinn teldi
arfrestur renna út 15. október 1978.
formanni skólanefndar, og Árna ÁrnaDagsetningu þessari var síðar breytt og það starf ekki henta sér. Upplýst var
syni, framkvæmdastjóra nefndarinnar,
að Þorvarður Elíasson hefði rætt við
falið að ræða við Valdimar Hergeirsson rann umsóknarfrestur út 1. desember
Brynjólf Sigurðsson og spurt hann
1978.
hvort hann hefði hug á skólastjórasömu spurningar en þá hafði Brynjólfstöðunni en Valdimar var þá erlendis
ur getið þess að hann hefði nýlega
við fararstjórn. Fram kom að nefndarLeitað að framkvæmdamanni
fastráðið sig sem hagsýslustjóra til
menn töldu æskilegt að skólastjóri
Fundargerð skólanefndar frá 17. nóvtveggja og hálfs árs. Nefndin ræddi þá
starfaði ekki utan skólans. Þá var rætt
ember 1978 bendir eindregið til þess
um fleiri mögulega umsækjendur sem
um verkaskiptingu á milli skólanefndað skólanefnd hafi verið á höttunum
hún taldi koma til álita að ráða í skólaar og skólastjóra og nauðsyn á góðri
eftir manni sem gæti staðið fyrir stórstjórastöðuna, bæði viðskiptafræðinga
samvinnu á milli þessara aðila. Valdiframkvæmdum og hefði getið sér gott
og opinbera starfsmenn. Fundargerðir
mar var enn ytra 10. ágúst og samorð sem fræðimaður í fræðigrein
nefndarinnar benda nánast til þess að
þykkti skólanefnd þá að óska eftir
tengdri viðskiptum. Á fundinum kom
hún hafi verið á höttunum eftir manni
heimkomu hans fyrir 18. ágúst til viðfram að Árni Árnason hefði rætt við
sem hún áliti geta rekið skólann eins
og um eigið fyrirtæki væri að ræða.
Þessir menn virðast ekki hafa verið í
hópi umsækjenda. Samþykkt var að
auglýsa stöðuna ekki oftar en nefndarmenn skyldu á hinn bóginn halda
áfram leit að skólastjóra. Öll þessi
málsmeðferð sýnir að umsækjendur
þóttu ekki hafa þá kosti til brunns að
bera sem nefndin var að leita eftir.
Umsóknarfrestur rann út. Skólanefnd hóf að fjalla um umsækjendur
30. nóvember. Þá hafði verið rætt við
tvo menn, væntanlega aðra en þá
Brynjólf og Þráin, enda virðast þeir
ekki hafa gefið afsvar. Skólanefnd mat
hæfni þessara manna. Einnig var
ákveðið að ræða við Valdimar Hergeirsson yfirkennara og óska eftir áliti
hans á þeim sem skólastjórum. Daginn
áður hafði skólanefnd rætt um að samValdimar Hergeirsson yfirkennari var orðaður við skólastjórastöðuna sumarið 1978.

kólanefnd Verzlunarskólans hóf
að ræða um ráðningu nýs skólastjóra sumarið 1978, ári áður en
dr. Jón Gíslason lét af því starfi vegna
aldurs, enda álitu nefndarmenn að
vanda yrði til valsins. Þar var ákveðið
að gefa nýjum skólastjóra kost á að
kynna sér viðskiptamenntun erlendis
en ekki voru menn á einu máli um
hvort auglýsa ætti stöðuna. Fram kom
að flestir höfðu talið Valdimar Hergeirsson yfirkennara sjálfsagðan eftirmann dr. Jóns Gíslasonar og töldu
nefndarmenn að hann hefði hug á
starfinu. Yrði þá að ráða nýjan yfirkennara. Fundarmenn voru sammála
um að gera yrði kröfu um að umsækjandi hefði tilhlýðilega menntun í viðskiptafræðum ef staðan yrði auglýst
og að rætt yrði við dr. Jón Gíslason
um eftirmanninn og hvenær hann
skyldi taka við starfinu.

1979

eina starf framkvæmdastjóra skólanefndar skólastjórastarfinu. Fannst
mönnum slíkt bæði hafa kosti og
galla. Ljóst virðist að markmiðið með
þessari breytingu var að geta boðið
skólastjóra nægilega há laun til að laða
menn að starfinu. Þrír menn (ef til vill
þó fjórir) sóttu skriflega um starfið en
fleiri munu hafa rætt við skólanefnd
og sýnt starfinu áhuga. Einhverjir
þessara manna og einhverjir umsækjendur virðast hafa óskað nafnleyndar.
Sú ósk verður virt hér og eitt látið yfir
alla ganga. Rökstuddur grunur leikur
einnig á því að sumir þeirra manna,
sem hug höfðu á starfinu, hafi talið
auglýsinguna vera sýndarmennsku,
starfið væri í raun frátekið fyrir Valdimar Hergeirsson yfirkennara. Ítrekað
skal að hann var ekki í hópi umsækjenda.
Þorvarður Elíasson ráðinn til
starfa
Skólanefnd komst að þeirri niðurstöðu
7. desember að í hópi umsækjenda
væri ekki þann mann að finna sem
hún væri að leita eftir. Nefndarmenn
veltu því einnig fyrir sér hvernig kennarar Verzlunarskólans myndu bregðast
við ef í stöðu skólastjóra yrði ráðinn
maður sem ekki væri kennaramenntaður. Loks var Árna Árnasyni, framkvæmdastjóra skólanefndar, falið að
semja tillögur um verksvið skólastjóra.
Tillögur þessar lagði Árni fram á
skólanefndarfundi 12. desember 1978.
Skólanefnd samþykkti tillögurnar og
einnig tilboð um laun væntanlegs
skólastjóra. Þá samþykkti nefndin að
hefja viðræður við Þorvarð Elíasson,
starfsmann Verslunarráðs, um að hann
tæki að sér skólastjórnina og mun
hann vera annar þeirra tveggja manna
sem rætt var um 30. nóvember. Hinn
5. janúar 1979 hafði Þorvarður gefið
samþykki sitt fyrir því að taka að sér
starfið og var þá samþykkt að kynna
hann kennurum skólans hið fyrsta og
veita kaffi við það tækifæri. Gengið var
frá ráðningarsamningi 11. janúar og
var Þorvarður ráðinn til fimm ára að
eigin ósk. Þorvarður Elíasson gegndi
starfi skólastjóra Verzlunarskólans allt
fram til vors 2005, að skólaárinu
1989–1990 undanskildu en þá annaðist Valdimar Hergeirsson yfirkennari
skólastjórn í hans stað. Orsökin var sú
að Þorvarður var ráðinn framkvæmdastjóri Stöðvar 2 og gegndi þeirri stöðu
í eitt ár. 0

1980

Versló - hluti 7 (191-216)

27.9.2005

18:07

Page 192

192

í

100 ár

Vestfirðingur og viðskiptafræðingur
Þorvarður Elíasson skólastjóri

N

emendur voru að vonum
áhugasamir um nýja skólastjórann sinn, bakgrunn hans og
framtíðaráform. Í Verzlunarskólablaðinu árið 1980 birtu þeir viðtal við Þorvarð Elíasson. Þar kemur fram að
hann er fæddur í Hnífsdal 9. júlí 1940
og alinn upp bæði á Vestfjörðum og á
Skagaströnd. Hann stundaði nám við
Menntaskólann á Akureyri og lauk
síðan prófi í viðskiptafræði (cand.
oecon) frá Háskóla Íslands árið 1965.
Þorvarður kvæntist árið 1963 Ingu
Rósu Sigursteinsdóttur og eiga þau
fjögur börn. Þá leikur nemendum forvitni á að vita hvers vegna framkvæmdastjóri Verslunarráðs hafi
ákveðið að gefa kost á sér í stöðu
skólastjóra Verzlunarskólans. Því svarar Þorvarður: „Ég get nú ekki rakið
það til einnar ákveðinnar ástæðu. Atvikin höguðu þessu þannig að það
varð verkefni skólanefndar að ráða

nýjan skólastjóra á þeim tíma sem ég
var varamaður í skólanefnd og framkvæmdastjóri Verslunarráðs. Upphaflega leiddi ég nú hugann ekkert að
þeim möguleika að ég tæki þetta sjálfur að mér né heldur kom það til umræðu í skólanefnd, en af ýmsum
ástæðum fór þó svo að mig minnir
tveimur dögum áður en umsóknarfrestur rann út að ég tilkynnti skólanefnd að ég gæfi kost á mér til starfsins. Það kom skólanefnd sennilega
jafnmikið á óvart og mér sjálfum að
svona skyldi fara.“
Þorvarður sagði það vera sín helstu
verkefni í starfi skólastjóra, auk hins
daglega rekstrar, að huga að húsnæðismálum skólans og uppbyggingu. Þá
segir hann að í sínum huga sé það
meginhlutverk skólans að gera nemendur hæfa til að fara út á atvinnumarkaðinn. Þrátt fyrir það eigi skólinn
ekki að þjóna hagsmunum atvinnulífs-

Þorvarður Elíasson, með skólastjórakeðjuna, við brautskráningu stúdenta 1983. Honum á hægri hönd er
Inga Rósa Sigursteinsdóttir eiginkona hans og Elías sonur þeirra.

ins eingöngu heldur einnig að stuðla
að almennum þroska nemenda.
„Menntun er ekki eingöngu veitt til að
auka þjóðartekjurnar,“ segir hann,
„heldur hefur hún einnig sjálfstætt
gildi. Það mun alltaf lenda á fyrirtækj-

Skólastjóra ber að reyna
að auka húsnæði skólans
Samkvæmt þeirri starfslýsingu sem
skólanefnd samþykkti á fundi sínum í
desember 1978 skal skólastjóri annast
rekstur skólans og fjárreiður í umboði
skólanefndar og viðhalda hæfilegum
aga að því er snertir framkomu og
mætingar. Hann ræður stundakennara
en skólanefnd fastræður kennara í hálft
starf eða meira í samráði við skólastjóra. Skólastjóra ber einnig að kanna
kennslubækur og gera tillögur um
breytingar og einnig breytingar á
kennslugreinum. Honum ber að kanna
hvort heppilegt sé að nemendur ljúki

áfangaprófi eftir 3. og 5. bekk og einnig
hagkvæmni þess að bjóða upp á námskeið fyrir starfandi fólk. Skólastjóri
hefur yfirumsjón með stundaskrárgerð
sem skal miða að því að kennarar hafi
ekki óhóflega yfirvinnu en þó þær tekjur sem nægi til að laða hæfa kennara
að skólanum. Hann skal sitja fundi
skólanefndar sem framkvæmdastjóri
hennar ef þess er óskað og kenna við
skólann samkvæmt sérstöku samkomulagi við skólanefnd. Í starfslýsingunni
kom einnig fram að skólastjóri ætti að
stefna að því að 600–700 nemendur

væru í skólanum, þar af 200 í lærdómsdeild, bekkjardeildir skyldu helst
ekki vera fjölmennari en 25 manns. Þá
var þess sérstaklega getið að hann eigi
að reyna að auka húsnæði skólans, til
dæmis með kaupum á húsnæði í nágrenninu. Ennfremur er honum ætlað
að stjórna byggingarframkvæmdum á
vegum skólans ef í þær verður ráðist.
Hann skal líka kanna hvenær og hvernig unnt væri að fella niður kennslu á
laugardögum. Þá er þess getið að skólastjóra beri að finna ódýrari leið til að
gefa út skólaskýrslu. 0

Kennarar mótmæla ráðningunni
Kennarafélag Verzlunarskólans ritaði
skólanefnd bréf 15. janúar 1979 og
gagnrýndi þar að maður án kennaramenntunar væri ráðinn skólastjóri og
jafnframt að gengið hefði verið fram hjá
kennurum skólans, einkum Valdimar
Hergeirssyni yfirkennara. Bréf þetta var
undirritað af 43 kennurum og lesið
upp á skólastjórnarfundi 19. janúar.
Skólanefnd ákvað að svara bréfi þessu

og leiðrétta ýmsan misskilning og rangfærslur sem þar kæmu fram. Öllum
þeim sem undirritað höfðu bréf Kennarafélagsins skyldi sent ljósrit af bréfinu. Stjórn félagsins og skólanefnd
héldu fund um þetta efni og var þar
ýmsum misskilningi eytt. Fundur þessi
var um garð genginn 21. febrúar 1979.
Víst er að kennarar, að minnsta kosti
þorri þeirra, voru haustið 1979 sam-

Stór vinnustaður
Verzlunarskólinn varð æ stærri vinnustaður. Haustið 1979 settust 689 nemendur á skólabekk og 59 kennarar
tóku til við vinnu sína. Að viðbættum
starfsmönnum á skrifstofu, auk skólastjóra, húsvarðar, matráðskonu og
hreingerningarfólks, voru þeir einstaklingar sem sóttu nám og vinnu daglega
í Verzlunarskólann hátt í 800 talsins.
Ef skoðað er hvaða menntun kennarar

skólans höfðu þetta haust kemur í ljós
að fimm höfðu lokið cand.mag.-prófi,
þrír voru með MA-próf, nítján voru
með BA-próf, fimm með BS-próf og
tveir með kennarapróf (B.Ed.). Þá
voru níu kennarar menntaðir í viðskiptafræðum, þrír voru lögfræðingar
og einn var guðfræðingur. Þá var einn
kennari með doktorspróf, dr. Jón
Gíslason, fráfarandi skólastjóri. 0

mála um að nýr skólastjóri ætti rétt á
reynslutíma áður en kveðinn væri upp
dómur um hæfni hans til starfsins. Rétt
er að geta þess að allmargir kennarar
álitu víst að Valdimar Hergeirsson hefði
sótt um stöðu skólastjóra og töldu fram
hjá honum gengið. Þetta átti sinn þátt í
ritun bréfsins frá 15. janúar. Á hinn
bóginn hvöttu mjög fáir kennarar
Valdimar til að sækja um stöðuna.
Kennarafélag Verzlunarskólans var
ekki einu samtökin sem gerðu athugasemd við ráðningu Þorvarðar í skólastjórastöðuna. Félag menntaskólakennara ritaði skólanefnd bréf, dagsett 17.
janúar 1979, og taldi hann ekki uppfylla ákvæði laga um embættisgengi
kennara og skólastjóra. Skólanefnd
samþykkti tillögu að svarbréfi 30. janúar. Var þar bent á sérstöðu skólans og
sýnt fram á að áður hefðu menn, sem
ekki höfðu lokið námi í uppeldis- og
kennslufræði, verið ráðnir í skólastjórastöður. 0

1979–1986

unum sjálfum að miklu leyti að þjálfa
sitt starfsfólk. Það sem þessi skóli getur
gert er að gera starfsfólkið hæft til að
læra þau störf sem atvinnurekandinn
þarf að kenna því og gefa því trausta
og góða almenna menntun.“ 0

Nemendur
tala tungum
Ef stundaskrár nemenda veturinn
1979–1980 eru skoðaðar kemur
ýmislegt forvitnilegt í ljós. Sem
dæmi má nefna að nemendur í
máladeild 6. bekkjar voru 20 tíma í
erlendum tungumálum (ensku,
þýsku, frönsku og latínu) á viku, 23
ef þeir tóku dönsku sem valgrein og
24 tíma ef þeir völdu spænsku.
Nemendur í hagfræðideild voru hins
vegar sjö tíma á viku í stærðfræði,
fimm tíma í líffræði og átta tíma
samtals í viðskiptagreinum. Þá gátu
þeir tekið þrjá tíma aukalega í stærðfræðivali og fjóra tíma í stjórnun.
Nemendur í máladeild lærðu enga
líffræði en fengu hins vegar fimm
tíma í efnafræði í 5. bekk, líkt og
nemendur í hagfræðideild.
Sú námsgrein sem nemendur
hagfræðideildar sóttu flestar
kennslustundir í, á þeim fjórum árum sem þeir voru í skólanum, var
stærðfræði. Í 5. bekk hagfræðideildar var stærðfræði til dæmis kennd
átta tíma á viku. Enska var næst fyrirferðarmesta kennslugreinin en hún
var kennd fimm tíma í viku í öllum
bekkjum. Þá voru nemendur fjóra
tíma á viku í íslensku öll skólaárin.
Markmiðið var að gera nemendur
hæfa til að stunda hvers kyns háskólanám. Stúdentar úr hagfræðideild voru þannig vel búnir undir
hvort sem var, hagfræði eða læknisfræði. Stúdentar úr máladeild voru
vel undirbúnir í framhaldsnám í jafn
ólíkum tungumálum og dönsku og
frönsku en ef til vill miðaðist nám
þeirra ekki síður við að gera þá hæfa
til að gegna störfum þar sem krafist
var góðrar tungumálakunnáttu. 0
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Ég fæ aldrei frí ...
en aðrir fá alltaf frí
Bragi Ólafsson rithöfundur

R

ithöfundurinn og tónlistarmaðurinn Bragi Ólafsson stundaði
nám í Verzlunarskólanum á árunum 1978 til 1980. Bragi var á þessum tíma í pönkhljómsveitinni Purrkur Pillnikk og jafnframt einn af þeim
sem settu skemmtilegan svip á skólablöðin og lífið í skólanum. Þrátt fyrir
að rithöfundarferill Braga hæfist ekki
fyrir alvöru fyrr en löngu eftir að
hann hafði kvatt skólann má greina
viss stílbrigði í skrifum Braga frá
þessum tíma sem hafa fylgt honum
síðan. Í Verzlunarskólablaðið 1979
skrifaði hann til dæmis um það
hvernig sumir geti alltaf fengið frí úr
skólanum á meðan aðrir fái aldrei frí:
„Þeir fá frí sem ekki þurfa þess. Ég
fæ aldrei frí vegna þess að ég þarf þess
ekki. Sumir fá einfaldlega frí vegna
þess að þeir biðja um það. Það er ekki
erfitt fyrir þá að fá frí. En sumir þurfa

að fá frí, en fá það einfaldlega ekki
vegna þess að þeir þora ekki að biðja
um það. Þannig er nefnilega ástatt fyrir mér. En samt er ég hér, í engum
fötum, sem sagt alveg ber.“
Á köldu gólfi með staur og kók
Ári síðar skrifar Bragi aftur í Verzlunarskólablaðið, að þessu sinni um
slæma aðstöðu nemenda í frímínútum: „Ég er reiður ... út af því að í
þessum skóla (VÍ) er mjög erfitt að
láta sér líða sæmilega í frímínútum
eða öðrum frítímum. Til þess þarf
helst að fara á næsta kaffihús eða
heim til sín. Í frímínútum sest fólkið
(þó þarf meirihlutinn að standa) niður á hvítan og heldur óviðkunnanlegan ganginn (í nýja húsinu). Oftast er
gólfið drullulegt og ógeðslegt. Gjarnan fær fólkið sér kalda kók og prins
póló eða staur. Ef það vill smá til-

Bragi Ólafsson kvartaði yfir lélegri aðstöðu
nemenda í frímínútum.

breytingu í mataræði skoppar það út í
búð í helvítis kulda og festir kaup á

samloku og kaldri kók eða kaldri
mjólk ellegar kaldri kókómjólk.
Einnig er hægt að breyta til og kaupa
sér kalda malt. ...
Hugsið ykkur ef komið væri upp
einhvers konar kaffistofu eða mötuneyti. Heitt kaffi, heitt te, alls kyns
bakarísmatur og brauð. Og auðvitað
kók og prins líka. Huggulegt umhverfi og tónlist í staðinn fyrir garnagaulið í næsta manni og hávaðann í
súkkulaðikexinu. Það mundi strax
skapa skemmtilegra andrúmsloft. Og
fólk þyrfti þá síður að stressa sig á að
vera fyrst út í búð. ... Nú segir fólk
kannski að við séum í skólum til að
læra en ekki einungis til þess að láta
okkur líða vel og hlusta á tónlist. En
allt þetta gerir vistina í skólanum
mun skemmtilegri og rólegri. Og alla
vega finnst mér erfiðara að einbeita
mér með tóman maga.“ 0

Trommuleikari
Plötuklúbburinn
Mezzoforte í 4. bekk Ívar stofnaður
Gunnlaugur Briem tónlistarmaður
Hinn 6. nóvember 1979 hélt hljómsveitin Mezzoforte frábæra tónleika í
hátíðarsal Verzlunarskólans. Hún
kynnti þar nýútkomna plötu sína við
mikinn fögnuð áhorfenda. Sérstaklega
vöktu tilþrif Gunnlaugs Briem á
trommunum mikla athygli en Gunnlaugur stundaði einmitt nám í 4. bekk
í Verzlunarskólanum á þessum tíma.
Fáeinum árum síðar birtist við hann
viðtal í Verzlunarskólablaðinu þar sem
hann leit um öxl og viðurkenndi að
hann hefði oft tekið hljómsveitaræfingar fram yfir heimalærdóminn.
Hann kvaðst oft hafa þurft að „fara
upp til Sigrúnar sem var á skrifstofunni þá og biðja um leyfi og maður
fékk alltaf augnaráð þegar maður birtist í dyrunum“. Gunnlaugur sagðist
ekki hafa verið virkur í félagslífinu,
það var „kannski helst þegar maður
spilaði með kórnum að maður kynnt-

Gunnlaugur Briem.

ist krökkunum aðeins utan við skólann“. En álit hans á Verzló var afdráttarlaust engu að síður: „Þetta var alveg
helvíti magnaður skóli og er sjálfsagt
ennþá.“ 0

Hinn 14. nóvember 1979 var plötuklúbburinn Ívar stofnaður. Fyrsti formaður klúbbsins var Sverrir Tynes en
aðrir stjórnarmenn hans voru þeir
Bragi Ólafsson og Oddur Malmberg.
Tilgangur klúbbsins var að glæða tónlistaráhuga innan skólans. Mæting á
fyrsta Ívarskvöldið sem var helgað
bassaleikaranum Arild Andersen og
hljómsveitunum Kahn, Gong og
Pacific „var svona álíka og í fyrsta tíma
eftir ball,“ segir í Viljanum. Heldur
betur gekk að fá nemendur til að
mæta á næsta Ívarskvöld sem helgað
var tónlistarmanninum Frank Zappa.
Á þriðja Ívarskvöldi haustsins var
meðal annars spiluð tónlist með djassistunum George Benson, Chuck
Mangione og Bob James. Á þennan
viðburð mættu einungis stjórnarmenn
í klúbbnum og nánustu ættingjar
þeirra og vinir. Voru nokkrar efasemdir um framtíð Ívars en þó fór svo að

lokum að hann reis úr öskustó og lifði
góðu lífi næstu áratugina. 0

1980
✔ Vigdís Finnbogadóttir leikhússtjóri kjörin
forseti Íslands

✔ Kvikmyndin Land og synir frumsýnd í
✔
✔
✔
✔

Reykjavík og á Dalvík
Brúin yfir Borgarfjörð opnuð fyrir umferð
Rússar gera innrás í Afganistan.
Skæruliðar gera þeim skráveifur, m.a.
undir forystu Osama Bin Laden
Dallas, bandarísk sjónvarpsþáttaröð, fer
sigurför um Evrópu. JR verður ein
þekktasta sjónvarpspersóna aldarinnar
John Lennon myrtur 8. desember í New
York. Lag hans, Imagine, leikið í hádegisfréttum RÚV með andlátstilkynningunni

Mig langar að giftast en geng ekki út
Í nóvember 1979 var haldinn málfundur á vegum Málfundafélagsins
undir yfirskriftinni Er eina áhugamál
kvenna að giftast? Frummælendur voru
þau Eyjólfur Sveinsson, Sigrún
Traustadóttir, Birna K. Sigurðardóttir

og Gunnar M. Erlingsson. Fundargestir
voru um 200. Í Viljanum segir svo frá
fundinum: „Eins og vænta mátti voru
menn og konur ekki á eitt sátt í þeim
umræðum og á tímabili var farinn að
færast talsverður hiti í umræður. Það

1979

vakti mikla athygli er ein stúlka úr 6.
bekk kom upp og viðurkenndi fyrir
fundargestum að sitt eina áhugamál
væri að giftast. Fylgdi því áhugamáli
aðeins eitt vandkvæði, hún gengi ekki
út. Þegar líða tók á fundinn tók karl-

peningurinn að draga í land og undir
lokin viðurkenndu þeir að þrátt fyrir
símaæði, mátunardellu, ómælda kaffidrykkju, tískufatakaup og svo sem 15
aðra galla þá yrði tilveran heldur dauf
ef kvenfólksins nyti ekki við.“ 0

1980
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Kennsla í tölvufræði hefst
T

ölvufræði og kennsla í meðferð á
tölvum er tiltölulega ný kennslugrein. Allt fram á sjöunda áratuginn urðu menn að notast við logaritma
til margs konar reiknings enda voru
logaritmar þá kenndir í lærdómsdeild
skólans. Á sjöunda áratugnum var
reiknistokkur talsvert notaður og meðferð hans kennd. Um eða laust eftir
1970 eignuðust kennarar fyrstu vasa-

tölvurnar og þóttu þær vera hin mestu
þarfaþing. Sá ókostur fylgdi að vasatölvur voru þá dýrar.
Fyrsta tölvan til almennra nota kom í
skólann á skólaárinu 1977–1978.
Næsta ár fékkst tenging við móðurtölvu
Háskóla Íslands og var hún tengd á
þremur stöðum, í bakherbergi Hellusundshúss en þar var gert ráð fyrir
vinnuaðstöðu fyrir kennara, í stofu 7 en

þar fór fram kennsla í meðferð reiknivéla og loks á sviði hátíðarsalar en þar
var unnt að halda sýnikennslu fyrir fjölmenna hópa. Verzlunarskólinn var þá
þegar orðinn tölvuvæddastur skóla að
Háskólanum undanskildum. Kennsla í
tölvufræðum hófst svo veturinn
1979–1980 en þá var haldið námskeið
og kennd voru undirstöðuatriði forritunar í BASIC-forritunarmálinu. 0

Fyrsta tölvustofan
Haustið 1980 var ákveðið að breyta
stofu 7 í gamla skólahúsinu í tölvustofu.
Keyptar voru 26 Commondore-borðtölvur, diskettustöð og prentari. Í stofunni voru fyrir 28 reiknivélar og var
hún því sannkölluð tækja- og tæknistofa skólans. Við skólasetningu þann
10. september 1980 sagði Þorvarður Elíasson skólastjóri: „Ætlunin er að auka

Hvað er
borðtölva?
Nú er svo komið að borðtölvur eru
þarfaþing á Íslandi – en borðtölvur
urðu fyrir löngu þarfaþing í útlöndum. En hvað er borðtölva? Borðtölva
er rafreiknir, það er að segja tölva sem
hefur allt þetta innbyggt: skjá, lyklaborð og reikniverk með stýrikerfi og
innra minni. Og borðtölvur eru vart
fyrirferðarmeiri en venjulegar rafmagnsritvélar.
Commodore heitir mest selda borðtölva í Evrópu. Á annað hundrað
Commodore-borðtölvur eru nú hér á
landi. Fyrirtæki og stofnanir hafa
nefnilega tekið borðtölvur í auknum
mæli í þjónustu sína.
Kennt er á borðtölvur í 14 framhaldsskólum landsins og nú nýlega
festi Verzlunarskóli Íslands kaup á 26
Commodore-borðtölvum, ásamt svokallaðri diskettustöð og prentara.
Hver nemandi Verzlunarskólans í
tölvufræði er þess vegna einn um
hverja tölvu í sinni kennslustund og
er það nýbreytni hérlendis.
Morgunblaðið, 3. október 1980

Ritgerðarefni á
stúdentsprófi í
íslensku vorið 1980
1. Tölvur og notkun þeirra í framtíðinni.
2. Eitt bros getur dimmu í dagsljós
breytt.
3. Staða íslensks iðnaðar – og framtíðarhorfur.
4. Illt er að selja sál fyrir auð.
5. Fiskeldi og ofveiði við Ísland.
6. Ég held því fram ...

verulega tölvukennslu og fær hver nemandi tölvur til þess að læra á. Tveir tímar á viku verða í 3. bekk í tölvukennslunni, en fjórðubekkingum verður boðið
að fara á námskeið fyrir utan námskrá.
Fimmtu- og sjöttubekkingum stendur
til boða að velja milli nokkurra valgreina, þar sem tölvukennsla kemur inn
sem einn þáttur námsins. Tölvukennslan miðast við það að kenna undirstöðuatriði í forritun og forritanotkun. Kennt
verður tölvumál sem nefnist BASIC. Tilgangurinn með náminu er þó ekki sá að
útskrifa hæft fólk til forritunaraðgerðar.
Til þess þarf allmiklu meira nám heldur
en hér er boðið upp á. Tilgangurinn er
öllu fremur sá að gera nemendur að

Stofu 7 í Gamla skólanum var breytt í tölvustofu haustið 1980. Þar voru 26 tölvur og því oft þröngt á
þingi.

betri notendum slíkra tækja síðar meir
með því að læra að skilja eðli og notk-

unargildi vélanna og þess hugbúnaðar
sem þeim tengist.“ 0

Leigðu kjólfötin í Iðnó
Mörgum Verzlunarskólanemum hefur
reynst erfitt að finna peysuföt og kjólföt við hæfi fyrir peysufatadaginn. Árið 1980 datt þremur bekkjarfélögum í
4. bekk það snjallræði í hug að leita
til búningageymslu Leikfélags Reykjavíkur í Iðnó í þessum raunum. Einn
þeirra, Jón Ólafsson tónlistarmaður,
segir svo frá í grein í Verzlunarskólablaðinu árið eftir:
„Við höfðum heyrt því fleygt að þar
væri búningaleiga og við sem sé drifum okkur þangað á Cortinu sem einn
okkar, Helgi Harðarson, átti. Þegar
upp á loft í Iðnó var komið tók góðleg, gömul kona á móti okkur með
blíðlegu brosi og bauð okkur velkomna í ríki sitt. Þetta var gamla
revíumærin Auróra Halldórsdóttir og
henni má þakka að við félagarnir vorum ekki naktir á Peysufatadaginn.
Hjá Auróru fengum við að máta úrval
kjólfata og gekk það upp og ofan.
Mér og Gylfa Rútssyni gekk vel að
finna hæfilega stærð og lengd kjólfata
á okkur en verr gekk Hafnfirðingnum
Helga. Það var ekki nóg með að hann
væri of langur og mjór heldur var
annar handleggurinn styttri en hinn
o.s.frv. ... við borguðum uppsett
leigugjald fyrir fötin og gengum
kampakátir út úr húsinu. Að sjálfsögðu kysstum við Auróru bless.“ 0
Skólapiltar á peysufatadaginn árið 1980.
Jón Ólafsson er í efstu röð (2. f.v.).

1979

1980
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Skólinn fagnar 75 ára afmæli
H

aldið var upp á 75 ára afmæli
Verzlunarskólans með hátíðardagskrá í Verzlunarskóla Íslands
20. nóvember 1980. Í Verzlunarskólablaðinu segir svo frá: „Viðstaddir voru
skólastjóri, skólanefnd, kennarar,

föngulegur hópur fyrrverandi nemenda
og núverandi nemenda skólans og aðrir velunnarar hans. Veitingar voru veittar af 6. bekk og skapaðist skemmtilegt
andrúmsloft þegar gamlir nemendur og
aðrir hittust og sendu glettnar athuga-

semdir hver til annars og vakti það
kátínu viðstaddra.“ Gunnar Ásgeirsson
stórkaupmaður, skólanefndarmaður til
fjölda ára og fyrrum nemandi í VÍ,
stýrði hátíðinni með myndarbrag. Ræður voru fluttar og gjafir afhentar. Þá

söng kór Verzlunarskólans nokkur lög
og að lokum var boðið upp á skoðunarferð um skólann. „Það sem einna
helst vakti áhuga fólks var hinn nýi
tölvukostur sem skólinn hefur yfir að
ráða,“ segir í Verzlunarskólablaðinu. 0

Söngleikurinn Evíta
á Nemendamótinu

Á

áttunda áratugnum skapaðist sú
hefð að Verzlunarskólakórinn
syngi lög úr þekktum söngleik
á Nemendamóti skólans. Eitt árið
varð Oklahoma fyrir valinu og annað
árið var það Rokkóperan Tommy. Árið
1981 var ákveðið syngja lög úr söngleiknum Evítu eftir Andrew Lloyd
Webber. Í Verzlunarskólablaðinu árið
eftir gerði Stefán Hjörleifsson, nemandi í 4.-H, grein fyrir undirbúningi
sýningarinnar:
„Í lok nóvember var hafist handa
við að gera flutning þessa söngleiks
að veruleika. Í hlutverk einsöngvara
voru fengnir snillingar eins og Jón
Ólafsson, Þóra Dagfinnsdóttir, Guðbjörn Guðbjörnsson, Kristján Birgisson, Ingibjörg Sverrisdóttir o.fl. Um
annan söng sáu síðan kórfélagar.
Fengnir voru sviðsmenn og dansarar
úr skólanum, atvinnutónlistarmenn í
spileríið og ráðnir voru utanaðkomandi dansstjóri og ljósameistari. Og
svo, strax eftir áramótin, var byrjað að
æfa á sviðinu í Háskólabíói. ...
En er dag fór að lengja og næturnar

urðu bjartari tóku pláss kórfélaganna
í skólastofunum að rykfalla sökum lítillar notkunar og námsárangurinn að
bera merki lélegrar ástundunar. En
hinn mikli söngleikur tók á sig mynd
og lifna fór yfir aðstandendum hans.
En Nemendamótið lifir ekki á Evítu
einni saman. Annállinn var í umsjá
þeirra félaga Gunnars Páls Jónssonar
og Kristjáns Jónssonar. Þeir annálsaðstandendur hófu æfingar um mánuði
fyrir Nemendamót og fórst þeim þetta
verk nokkuð vel úr hendi.“
Daginn fyrir Nemendamótið,
þriðjudaginn 17. febrúar, gerðust þau
stórtíðindi að ákveðið var að fresta
Nemendamótinu um heila viku. Var
þetta niðurstaðan á sameiginlegum
fundi skólastjóra, kórstjóra og formanns Nemendamótsnefndar. Ástæðan var veikindi eins hljóðfæraleikarans. Stefán segir svo frá: „Ætlaði allt
um koll að keyra og svo mikið var rifist hjá eftirhádegisbekkjunum að boðaður var umræðu(mál)fundur um
málið. Þó fór svo að lokum að fólk
sætti sig við þennan BÖMMER.“ 0

Árið 1982 stóð vídeónefnd fyrir kosningasjónvarpi í kringum Nemendafélagskosningar. Hér sést Sveinn
Andri Sveinsson stjórna beinni útsendingu.

Vídeónefnd
tekur til starfa
Haustið 1979 fór stjórn Nemendafélagsins þess á leit við skólastjóra að
keypt yrði myndbandstæki í skólann,
þ.e.a.s. bæði upptökuvél og sýningartæki. Stjórnin bjóst ekki við miklum
undirtektum við beiðninni og því kom
það henni skemmtilega á óvart þegar
Þorvarður skólastjóri tilkynnti skömmu
fyrir jólin að skólanefnd hefði fallist á
að kaupa vídeótæki fyrir nemendur.
Voru tækin meðal annars notuð við
upptökur á ýmsu sem tengdist skólalífinu.
Haustið 1980 var svo sett á laggirnar
formleg vídeónefnd á vegum Nemendafélagsins og veitti Gunnar Sigurðsson,
nemandi í 5. bekk, henni forstöðu.
Annaðist nefndin tvisvar í viku útsendingar á stuttum þáttum þar sem sjá
mátti brot úr nýlegum upptökum, við-

töl við fólk, skop af ýmsu tagi og auglýsingar um þá atburði sem fram undan
voru í félagslífinu. Útsendingartími var í
löngufrímínútum á þriðjudögum og
fimmtudögum og söfnuðust nemendur
þá fyrir framan sjónvarpsskjá í Nýja
skólanum til að fylgjast með.
Vorið 1982 stóð vídeónefnd fyrir
beinni útsendingu í tengslum við
kosningar í stjórn og nefndir Nemendafélagsins. Myndver fyrir þessa útsendingu var í stofu á efri hæð Nýja
skólans. Var nokkrum sjónvörpum
komið fyrir á nokkrum stöðum í hátíðarsalnum á neðri hæðinni og fylgdust nemendur þaðan með „fréttamönnum“ kynna fyrstu tölur, ræða við frambjóðendur og skýra tölvuspár. Kosningasjónvarp af þessu tagi var fastur
liður í félagslífinu næstu árin. 0

Flatkökur, ostapinnar
og brauðtertur

Árið 1981 settu Verzlunarskólanemar söngleikinn Evítu á svið í Háskólabíói. Hér má sjá þau Þóru
Dagfinnsdóttur í hlutverki Evítu og Jón Ólafsson í hlutverki Che.

„Hver er munurinn á Lego kubbum og kynlífi?“
„Það veit ég ekki.“
„Þá skaltu bara halda áfram að leika þér að Lego kubbum.“
Verzlunarskólablaðið, 1981

1980

7. janúar 1981 stóð stjórn NFVÍ fyrir
cosykvöldi í hátíðarsal skólans. Var
húsið opnað kl. 9. e.h. og þegar fólk
hafði komið sér þægilega fyrir hófu
Ívarspiltar útvörpun á tónlist af plötum. 3. bekkjarráð þjónaði til borðs
og bauð gestum upp á alls kyns góðgæti, svo sem flatkökur, ostapinna
og brauðtertur. Er gestir voru orðnir
sæmilega mettir og sællegir börðu
teiknimyndir augu viðstaddra. Voru
þær framreiddar af Gunna Sig. og
aðstoðarmönnum hans. Var þar
margur góður brandarinn sýndur
áhorfendum til mikillar gleði. Þegar
fólkið var búið að þerra stærstu tárin

úr augunum þeystu þjónar þar að og
með móðurlegri umhyggju tókst
þeim að troða því sem eftir var af
krásunum ofan í gesti. Að því loknu
tók kynnir kvöldsins til máls og
kynnti þá Magnús og Jóhann [sem
spiluðu á kassagítar og sungu með].
Fór nú fólk að róast og sveif ansi
cosy andi milli borðanna og var
cosystemning mjög almennt. Þegar
þeir kumpánar luku söng sínum og
gítarleik voru flestir fullmettir á sál
og líkama og fóru heim að sofa glaðir í huga.
Ólafur Haraldsson, 3.-I

1981

Viljinn, janúar 1981
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Ég mótmæli ...
Líflegar umræður um félagslífið

V

eturinn 1980–1981 var mikil
umræða um félagslífið í skólablöðunum og á málfundum og
mátti stjórn Nemendafélagsins þola
ýmiss konar gagnrýni frá nafngreindum sem ónafngreindum nemendum.
Vídalínspostilla
Nemandi sem kallaði sig H.G. Vídalín
hóf umræðuna í Viljanum í október
1980 með langri grein undir fyrirsögninni „Ég mótmæli“. Þar segir meðal
annars: „Því miður er það algengt að
meðlimir hins þögla meirihluta í Nemendafélagi VÍ, en til hans hef ég ávallt
talið mig, sitja þegjandi og hugsi:
„Hvað á að gera fyrir mig næst?“ Og
ekki nóg með það að hinir þöglu
hreyfi sig aldrei til móts við félagslífið
heldur þegja þeir þunnu hljóði yfir
frammistöðu hinna sem framkvæma.
Því taldi ég að tími væri kominn til að
taka sér haka í hönd og skafa slikjuna
af stöðnuðu félagslífi skólans.“
Vídalín gagnrýndi meðal annars ritnefnd Viljans fyrir að auglýsa ekki eftir
greinum frá nemendum og stjórn
NFVÍ fyrir að halda skólaböllin á sama
tíma og aðrir framhaldsskólar. Þá gerði
hann fréttir um endurreisn Bindindisfélagsins í skólanum að umtalsefni.
Áhugamenn um áfengisvandamálið
innan skólans hafi glaðst yfir þeim
fregnum en á kynningarkvöldi 3.
bekkjar hafi farið að renna á þá tvær
grímur: „Tveir mestu drykkjusvolar
skólans kynntu sig sem formenn
klúbbsins. ... Nokkru seinna kom að
því að greinarhöfundur heyrði sjálfur
formennina gorta af því á göngum
skólans að „sniðugt“ væri að vera formaður BKVÍ [Bindindisfélagsins] og
vera alltaf að drekka sjálfur. Ha, ha,
ha. Það er sniðugt, finnst ykkur ekki?
Nei! og aftur nei. Hingað og ekki
lengra. Hafa þessir menn ekki gert sér
grein fyrir því að áfengisvandamálið er
ekkert til að grínast með?“
Að auki átaldi greinarhöfundur
stjórn plötuklúbbsins Ívars fyrir

drykkjuskap á Ívarskvöldi og stjórn
Málfundafélagsins fyrir kvenfyrirlitningu þar sem fyrsti málfundur vetrarins hafi verið haldinn undir yfirskriftinni: „Hafa konur sama rétt á áhrifastöðum og karlar?“ Í niðurlagi greinarinnar hvatti Vídalín nemendur loks til
að taka höndum saman um að veita
stjórninni aðhald og stuðla að betra félagslífi. „Meiningin er alls ekki að
skapa sundrungu, heldur samstöðu.“
Fjórar svekktar
H.G. Vídalín hafði ekki sagt sitt síðasta
því á skóla- og félagsmálafundi í nóvember var leikin upptaka af hljóðsnældu sem hafði að geyma frekari
gagnrýni þessa skapheita predikara á
félagslífið. Hafði Hermann Gunnarsson sjónvarpsmaður léð honum rödd
sína á upptökunni. Eins og við var að
búast svaraði stjórn Nemendafélagsins
Vídalín fullum hálsi í ræðu og riti og
þótti lítilmannlegt að hann skyldi ekki
koma fram undir nafni. En fleiri áttu
eftir að leggja orð í belg. Í nóvemberhefti Viljans skrifuðu til að mynda
stúlkur úr 6. bekk grein þar sem þær
gagnrýndu val íþróttanefndar á þeim
hópi sem fór með til Laugarvatns til að
styðja lið skólans í keppni við Menntaskólann á Laugarvatni. Greinin hófst á
þessum orðum:
„Föstudagsmorgunn! Dagurinn fyrir
Laugarvatnsferðina. Listarnir yfir
ferðalangana höfðu nú verið birtir eftir
að lokið var við að strika út þá „leiðinlegustu“. Við undirritaðar lásum
spenntar yfir listann og vonuðumst
eftir að sjá nöfn okkar þar. ... Var nú
mikið skammast yfir því hvers konar
klíkustarfsemi væri þarna á ferðinni og
hverjir stæðu á bak við þetta val. Okkur var tjáð að stjórnin væri vön að fást
við svona lagað. Með það sem svar
gripum við einn stjórnarmeðlim og
jusum yfir hann skömmum en hann
sagðist ekki hafa komið nálægt þessu.
Og svona til gamans þá fréttum við að
„útstrikararnir“ hefðu verið í einhverj-

Nemendur úr 5. bekk á góðri stundu árið 1980.

1980

Nemendur úr 3. bekk bregða á leik fyrir utan Gamla skólann við Grundarstíg árið 1981.

um vafa um útlit nokkurra nýliða af
hinu kyninu og bara einfaldlega farið
að skoða gripina. ... Á þessu sést að
ekki erum við nógu miklar „glimmergellur“.“ Undir greinina skrifuðu „Fjórar svekktar úr 6.Y.“
Gömlu lúnu „fésin“
Meðal annarra sem blönduðu sér í
umræðuna þennan vetur var Jens
Ólafsson, nemandi í 4. bekk, en hann
gagnrýndi stjórn Nemendafélagsins
og Málfundafélagið fyrir að standa
ekki fyrir pólitískri umræðu í skólanum. Sagði hann vel kunnugt að
stjórnin hefði „myndað einhvers konar samsæri þagnarinnar um pólitík,
þ.e. ekki má minnast á pólitík innan
veggja skólans“. Guðbjörn Guðbjörnsson, nemandi í 5. bekk og síðar
óperusöngvari, tók annan pól í hæðina í grein sem birtist í Verzlunarskólablaðinu í febrúarmánuði. Þar
brást hann óbeint við grein H.G.
Vídalíns frá því um haustið og lagði
áherslu á ábyrgð hins almenna nemanda á gæðum félagslífsins: „Ég veit
ekki hvort nemendur ætlast beinlínis
til að þeir séu dregnir upp á málfundum eða skemmtikvöldum. Ég tel að
það sé vissulega hluti af starfi viðkomandi framámanna Nemendafélagsins að draga fram í dagsljósið nýja
snillinga. En þá verðið þið, nemendur
góðir, að leggja ykkar skerf fram með
því að kíkja undan þeirri skel sem
þið hafið svo þægilega hreiðrað um
ykkur undir. Gerið þið sjálf tilraun til
að rétta úr þeim kút sem þið eruð í!
Þið vitið ekki hverju þið eruð að
missa af. Það kunna margir að segja
að þetta taki tíma frá námi, en þetta
er sá hluti námsins sem hvað mest
vantar inn í skólakerfið, þ.e. mannleg
samskipti innbyrðis og út á við. Ég
hvet ykkur öll sem eitt að taka virkari
þátt í félagslífinu, ykkur sjálfum og
öðrum til gagns og gamans. Annars
komið þið til með að sjá gömlu lúnu
„fésin“ áfram.“

Skyndifundur í febrúar
Sá hiti sem var í umræðunni náði líklega hámarki í febrúar þegar fresta
þurfti Nemendamótinu um vikutíma.
Kraumaði óánægjan meðal nemenda af
þessu tilefni. Ákvað stjórn Nemendafélagsins að bregðast skjótt við. Í annál
félagslífsins í Verzlunarskólablaðinu
1982 lýsti Eyjólfur Sveinsson, formaður Málfundafélagsins, málavöxtum
svo: „Félagslífið þrífst ekki með hvíslingum í hornum, heldur með opinni
umræðu þar sem eðlileg gagnrýni er
borin fram og vandamálin brotin til
mergjar. Því ákvað stjórnin, í samráði
við MFVÍ, að standa fyrir nokkurri
nýbreytni. Opinn fundur með óhefðbundnu sniði þótti eðlilegasti vettvangurinn til frjálsra skoðanaskipta.
Var hann haldinn að kveldi þess dags
sem deilurnar stóðu sem hæst. Hann
var frábrugðinn venjulegum málfundum að því leyti að fundarmönnum var
þjappað mjög saman og stóðu þeir síðan upp og töluðu frá sætum sínum.
Aðsókn að fundinum var frábær miðað við þann örstutta fyrirvara sem
hafður var á boðun hans, þ.e. hálfur
dagur. Umræður voru mjög líflegar og
segja má að félagslífið hafi staðið enn
styrkari fótum eftir þennan árangursríka fund.“ 0

1981

1981
✔ Nýr gjaldmiðill: Nýja krónan svarar til
✔
✔
✔
✔
✔

hundraðs gamalla króna
Nýtt síðdegisblað hefur göngu sína, DV
Útlaginn, kvikmynd Ágústs Guðmundssonar byggð á Gísla sögu Súrssonar,
frumsýnd
Karl ríkisarfi Bretlands og Díana prinsessa
af Wales ganga í hjónaband
Sósíalistinn François Mitterand kjörinn
forseti Frakklands
Anwar Sadat forseti Egyptalands myrtur.
Hosni Mubarak tekur við embætti forseta
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Skólinn fær byggingarlóð í Kringlumýri
Gert ráð fyrir 3900 fermetra húsi

V

orið 1981 dró til tíðinda í byggingarsögu Verzlunarskólans þegar
Reykjavíkurborg úthlutaði skólanum lóð í „nýja miðbænum“ sem svo
var þá kallaður, í Kringlumýri. Voru
arkitektar ráðnir til að teikna húsið og
gerðar áætlanir um fjármögnun verksins. Sá nú loks fyrir endann á langri
glímu skólayfirvalda við að koma allri
starfsemi skólans í hentugt og nútímalegt húsnæði.
Lóðin í Öskjuhlíð
Eins og fram hefur komið var skólanefnd um 1970 farin að íhuga byggingu nýs skólahúss og hafði fengið lóð í
Öskjuhlíð undir slíkt hús. Gísli V. Einarsson, skólanefndarformaður, sýndi
uppdrátt af svæðinu og staðsetningu
mannvirkja á skólanefndarfundi 14.
desember 1973. Fram kom að gert var
ráð fyrir byggingarframkvæmdum í
þremur áföngum og skyldi fyrsti áfangi
rúma alla nemendur Verzlunarskólans
1973–1974 miðað við tvísetningu hússins. Ekki var gert ráð fyrir íþróttahúsi
en upplýst að til álita kæmi að það yrði
sameiginlegt með Menntaskólanum við
Hamrahlíð. Uppdrættir þessir voru
teiknaðir af arkitektunum Guðmundi
Guðmundssyni og Ólafi Sigurðssyni.
Hinn 30. janúar 1974 voru byggingarframkvæmdir aftur á dagskrá. Þar hvatti
skólanefndarformaður til samstöðu um
staðarval og taldi öfluga aðila, sem
hann tilgreindi ekki nánar, vera andvíga
byggingu í Öskjuhlíð. Samþykkt var að
ganga eftir formlegu bréfi um úthlutun
lóðar hjá yfirvöldum borgarinnar en
ekki varð að frekari framkvæmdum að
sinni, fjárhagurinn var slakur.
Eldhættan á Grundarstígnum
Eldvarnareftirlitið gerði á þessum árum
ýmsar athugasemdir við skólahúsnæðið
við Grundarstíg. Skólanefnd fjallaði til
dæmis 20. september 1976 um bréf
þess en þar var kvartað yfir því að ekki
hefðu verið gerðar þær umbætur sem
eftirlitið áleit nauðsynlegar. Skólanefnd
ræddi á fundinum um að setja upp
reykskynjara sem ræstu bjöllukerfi,
einnig að setja upp glerskáp á rishæðinni. Þar skyldi geymd öxi og lykill að
íbúð húsvarðar enda væri með þessum
hætti unnt að tryggja fólki á hæðinni
undankomuleið ef eldsvoða bæri að
höndum. Skápnum var komið fyrir en
hins vegar varð dráttur á því að eldvarnarkerfi væri sett upp í húsakynnum
skólans. Brunavarnir voru aftur til umræðu 6. október 1978. Þá var samþykkt
að taka tilboði Heimilistækja hf. um
viðvörunarbúnað og einnig að kaupa
handslökkvitæki. Talið var að brunavarnir í skólanum yrðu í góðu lagi

næstu árin.
Árið 1980 nálgaðist og með því 75
ára afmæli skólans. Skólanefnd íhugaði
að nota tækifærið og koma húsbyggingarmálum skólans á hreyfingu. Hún athugaði húsnæði skólans 23. ágúst 1979
og ræddi húsnæðismálin við þá kennara sem unnu að gerð stundaskrár, aðrir
kennarar voru ekki komnir til starfa.
Umræðan beindist að möguleikum á
því að taka upp einsetningu, til dæmis
með því að byggja tengibyggingu á milli
Gamla skólans og Nýja skólans og að
skipta salnum á neðstu hæð Nýja skólans í kennslustofur. Samþykkt var að fá
arkitekt til að athuga þessa möguleika.
Lóðin á Laufásvegi 31
Einnig var í athugun þetta haust að
kaupa lóðina Laufásveg 31 og byggja
þar en lóðin var eign breska sendiráðsins. Undir árslok var Guðfinna
Thordarson arkitekt fengin til að gera
frumdrætti að breytingu á Hellusundshúsinu og neðri hæð skólahússins við
Þingholtsstræti (Nýja skólanum). Verki
þessu var haldið áfram og í marsmánuði 1980 lagði Guðfinna ásamt Guðmundi Kr. Guðmundssyni arkitekt fram
teikningu af íþróttahúsi með sundlaug

sem reist yrði við norðurenda Gamla
skólans. Þar voru raunar bílastæði
kennara og hafði lóðin verið malbikuð í
því skyni haustið 1979. Hugmyndir
þessar voru lagðar fyrir borgarskipulag
en voru ekki samþykktar.
Um líkt leyti kröfðust borgaryfirvöld
þess að hafnar yrðu framkvæmdir á
vegum skólans á lóðinni sem honum
hafði verið úthlutað í Öskjuhlíðinni eða
lóðarúthlutunin yrði afturkölluð. Varð
hið síðara raunin.
Lóðin í nýja miðbænum
Á 75 ára afmæli skólans 20. nóvember
1980 bárust skólanum veglegar gjafir í
byggingarsjóð, samtals 7,5 milljónir
króna (g. kr.). Kaupmannasamtökin,
Verslunarráð, Verzlunarmannafélag
Reykjavíkur, Skrifstofuvélar hf., O.
Johnson & Kaaber og Verslunarbankinn
gáfu skólanum eina milljón króna hver
aðili, Þórarinn Nilsen, fyrrverandi nemandi, gaf 250.000 krónur. Félag íslenskra stórkaupmanna gaf hálfa milljón króna. Fleiri gjafir bárust en þær
upphæðir voru minni. Þorvarður Elíasson skólastjóri þakkaði gefendum og
upplýsti að enn vantaði meira en 590
milljónir sem hann kvaðst viss um að

geta innheimt hjá samkomugestum
hvenær sem væri! Áætlaður kostnaður
við nýja skólabyggingu var 600 milljónir króna.
Skólastjóri gat þess á skólanefndarfundi 17. desember þetta sama haust að
hugmynd hefði komið fram um að
byggja annaðhvort í nýja miðbænum
svonefnda eða í Laugardalnum norðan
Suðurlandsbrautar. Hinn 29. desember
samþykkti skólanefnd að sótt skyldi um
lóð í nýja miðbænum. Hugmyndir um
þá byggingu voru kynntar 11. febrúar
1981. Gert var ráð fyrir 3.900 fermetra
húsi og var áætlaður byggingarkostnaður um 25 milljónir (n. kr.). Verslunarráði leist vel á þessa hugmynd samkvæmt upplýsingum á skólanefndarfundi 27. febrúar en lét í ljós áhyggjur
af fjármögnun, einkum vegna afborgunar lána. Þá upplýsti Þorvarður Elíasson
skólastjóri að rætt hefði verið við Guðmund H. Garðarsson um möguleika á
lántöku í Lífeyrissjóði verslunarmanna.
Á skólanefndarfundi 27. maí 1981 kom
síðan fram að borgarráð hefði úthlutað
Verzlunarskólanum lóð í nýja miðbænum, á svæði merktu B í syðri hluta
hans. Úthlutunin var samþykkt á fundi
borgarráðs 26. júní 1981. 0

Í Verzlunarskólablaðinu veltu nemendur fyrir sér hvernig gömlu skólahúsin tækju sig út í nýju umhverfi.

1980

1981
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Minningarsjóður
um dr. Jón Gíslason
D

r. Jón Gíslason, fyrrverandi
skólastjóri Verzlunarskólans
lést í janúar 1980. Hann var
mikils metinn lærifaðir og var því að
vonum að fyrrverandi nemendur
hafi heiðrað minningu hans með
ýmsum hætti. Fulltrúar afmælisárganga tilkynntu við skólaslit lærdómsdeildar vorið 1981 að stofnaður hefði verið minningarsjóður um

hann í virðingar- og þakklætisskyni
fyrir ómetanlegt starf hans í þágu
skólans. Tilgangur sjóðsins er að
hlynna að iðkun hugvísinda í Verzlunarskólanum og meðal brautskráðra nemenda, einkum skal lögð
rækt við kennslugreinar dr. Jóns.
Verðlaun úr sjóðnum voru fyrst
veitt vorið 1981 en síðan árlega. Þau
hlýtur sá nemandi sem hefur hæsta

meðaleinkunn í erlendum tungumálum en einnig hæstu nemendur í
ensku, frönsku, latínu og þýsku og
er miðað við einkunnir á stúdentsprófi í öllum tilvikum. Kennarar
Verzlunarskólans hafa fengið styrk
úr sjóðnum til að sækja námskeið,
einkum erlendis, og sjóðurinn hefur
styrkt bókasafn skólans verulega. Þá
beitti sjóðsstjórn sér fyrir gerð högg-

myndar (andlitsmyndar) af dr. Jóni
Gíslasyni og var hún afhjúpuð við
hátíðlega athöfn á hátíðarsal skólans
við Ofanleiti 6. mars 1999. Myndinni var valinn staður í miðrými, á
Marmaranum, við hlið höggmynda
af öðrum skólastjórum og frumkvöðlum í verslunarmálum. Hún er
gerð af myndhöggvaranum Piotr
Saffran. 0

Menntun á að
skapa umburðarlyndi

V

orið 1981 brautskráði Þorvarður Elíasson nemendur með
verslunarpróf í annað sinn. Við
það tækifæri ræddi hann meðal annars um þær breytingar sem voru að
verða á samfélaginu: „Íslenskt þjóðfélag er í örri þróun og afstaða fólks til
náms og vinnu hefur tekið miklum
breytingum á liðnum árum og með
vaxandi velmegun þjóðarinnar. En
hagþróun byggist á aukinni sérhæfingu og vaxandi tækni en með aukinni sérhæfingu eykst einangrun
fólks í sífellt þrengri starfsgreinum,
sem leiðir aftur af sér ýmsar hættur
og erfiðleika. Skólar hljóta í framtíðinni að reyna að vega upp á móti því
óhagræði sem sérhæfingin skapar og
það geta þeir gert með tvennum
hætti. Í fyrsta lagi með því að leggja

mikla áherslu á almenna en hagnýta
undirstöðumenntun, sem nýtist í sem
flestum starfsgreinum, og í öðru lagi
með því að sinna í auknum mæli
fullorðinsfræðslu, eða símenntun
með einhverjum hætti.“
Undir lok ræðunnar beindi Þorvarður orðum sínum sérstaklega að
fjórðubekkingum: „Ef ég að skilnaði
mætti fá eina ósk uppfyllta ykkur til
handa þá myndi ég óska þess að skólanum hafi tekist að rækta með ykkur
jákvætt viðhorf til lífsins. Menntun á
að skapa umburðarlyndi og mannkynið þarfnast ekki annars meir en
skilnings á nauðsyn þess að velvilji
og gagnkvæm virðing ríki í samskiptum manna.“ Þorvarður útskrifaði 197
nemendur með verslunarpróf við
þetta tækifæri, þar af héldu 105

Frá brautskráningu stúdenta vorið 1982.

áfram námi í lærdómsdeild skólans
en aðrir fóru út á vinnumarkaðinn
eða í annað nám. 0

Góður orðstír

Ég valdi Verzló ...
Ágústa Johnson
framkvæmdastjóri
Heima var alltaf virðingarstimpill á
Verzló, pabbi var í Verzló og fékk
alltaf Verzlunarskólablaðið sent. Ég
hef alltaf haft mikinn áhuga á bókfærslu og hagfræði en svo dvínaði
nú áhuginn þegar ég kom í skólann.
Ég var aldrei í neinni nefnd en tók
alltaf þátt í öllu sem var að gerast. 0

Framkoma framhaldsskólanema utan
skólaveggjanna hefur löngum skipt
miklu máli fyrir orðspor viðkomandi
skóla. Haustið 1981 fengu nemendur
Verzlunarskólans tvívegis afar góðan
vitnisburð að þessu leyti.
Í byrjun september barst skólastjóra
og forseta Nemendafélagsins svohljóðandi bréf frá Karli Sigurhjartarsyni,
sölustjóra Flugleiða á Íslandi. „Tilefni
þessa bréfs er ferð 6. bekkjar Verzlunarskólans til Miami 1. júní s.l.
Frá Miami hefur okkur borist
einstaklega ánægjulegur
vitnisburður um
skemmtilega framkomu
og góða umgengni í þessari ferð. Sama á reyndar
við um fyrri ferðir VÍ til
Miami. Það er mikil landkynning að hópi sem þessum og góður vitnisburður fyrir
Verzlunarskóla Íslands.“
Nokkrum vikum síðar héldu nemendur í sína árlegu íþróttaferð og öttu

1980

að þessu sinni kappi við nemendur
Fjölbrautaskólans á Akranesi. Fljótlega
eftir heimkomuna birti Gylfi Rútsson,
formaður Íþróttafélagsins, stutta orðsendingu í Viljanum: „Þá er lokið hinni
margumtöluðu íþróttaferð Íþróttafélagsins. Ég ætla ekki að tala um hana
heldur langaði mig, f.h. stjórnar NFVÍ,
að koma fram góðu þakklæti til þeirra,
sem fóru í þessa ferð, ... fyrir frábæra
hegðun og mjög góða umgengni. Þeir hringdu í
mig ofan af Skaga
og lýstu ánægju
sinni með framkomu okkar á
Akranesi. Það
er því gott til
þess að vita að
við getum heimsótt aðra skóla án
þess að allt fari til
andskotans. Eina sem
skyggði á þessa ferð ... voru úrslitin í
íþróttakeppninni.“ 0

1981

Ég valdi Verzló ...
Hólmfríður Karlsdóttir
leikskólakennari
Við vorum þrjár vinkonurnar sem
ákváðum að fylgjast að og sóttum
allar um inngöngu bæði í MH og VÍ.
Í sameiningu ákváðum við að velja
þann síðarnefnda, meðal annars
vegna hins rómaða félagslífs. Námsgreinarnar höfðuðu ekkert sérstaklega til mín enda fór ég aðrar leiðir
að loknu verslunarprófi. Aftur á móti
var það góður andi meðal nemenda
og kennara í hinu þrönga húsnæði
sem okkur öllum þótti svo vænt um
sem skipti meira máli fyrir mig. 0
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Þriðji bekkur virkur í félagslífinu
F

orseti Nemendafélagsins veturinn
1981–1982 var Jón Ólafsson,
síðar tónlistarmaður. Snemma
um haustið skrifaði hann grein í Viljann um félagslífið og þær áherslubreytingar sem gerðar hefðu verið.
Nefndi hann meðal annars að stjórnin
hefði þegar kynnt „starfsáætlun“ vetrarins svo að nemendur gætu í tæka tíð
skráð helstu viðburði inn í dagatöl
sín, t.d. dagsetningar á skemmtikvöldum og skiladag á greinum í Viljann.
Jón var mjög ánægður með þátttöku
nemenda í þeim viðburðum félagslífsins sem þegar höfðu farið fram. Hann
skrifar: „16. september var kynningarkvöld 3. bekkjar. Vona ég að það hafi
tekist vel og bið ég forláts á kjaftaganginum í okkur stjórnarmeðlimum.
En það er nú bara siður. Það ánægjulegasta við kvöldið var hve margir
stigu disco-dans eftir að skipulögð

dagskrá hafði runnið sitt skeið. Var
gólfið troðið eða því sem næst. Kviknaði þá í mér vonarneisti um að þessi 3.
bekkur myndi verða virkur í félagsmálum skólans. Hingað til hafa þau
staðið sig frábærlega, mætt vel, eru
hress í framkomu og mjög jákvæðir
gelgjuskeiðungar. Ég held mér sé
óhætt að segja, að yfirhöfuð hafi verið
góð mæting á atriði félagslífsins. T.d.
mættu rúmlega 100 manns á mælskunámskeið, hvorki meira né minna. ...
Annar eins fjöldi var á gömludansakennslunni. Salurinn var einnig þéttskipaður á kvikmyndakvöldinu og félagsvistinni.“
Jón nefnir einnig að Nemendafélagið hafi eignast nýtt JVC-myndbandsupptökutæki, dansklúbburinn hafi
verið endurvakinn, auglýsingaráð
stofnað og klappstýrurnar hafi hafið
störf að nýju, eftir árs hlé. 0

Jón Ólafsson, sem hér sést spila á píanó, var forseti Nemendafélagsins veturinn 1981–1982.

La donna è Mobile Hvernig er hægt
á inntökuprófinu
að stöðva sniffið?
Gunnar Guðbjörnsson óperusöngvari
Margir Verzlingar hafa gengið í gegnum þá þrekraun sem inntökupróf í
kórinn er, sumir meira af vilja en
mætti. Gunnar Guðbjörnsson var
meðal þeirra þriðjubekkinga sem tóku
inntökupróf haustið 1981 og hann
rifjaði þá reynslu upp í grein í Verzlunarskólablaðinu nokkru síðar:
„Það er inntökupróf í kórinn, og
þegar ég geng niður stigann í Nýja
skólanum er klukkan langt gengin í
eitt. ... Þarna niðri bíða þrjátíu til
fjörutíu manns þess að syngja á sviðinu smá lagstúf. Ég reyni að troða mér
fremst í röðina en eins og jafnan áður
er níðst á mér og mér er fleygt aftast.
Eftir drykklanga stund kemst ég þó
að, og ég geng upp á sviðið öruggum
skrefum, og mæli í þann mund, sem
ég stilli mér upp við píanóið, eins og
útlærður óperusöngvari: „Ég ætla að
syngja lagið La donna è Mobile úr
Rigolettó.“ Skeggjaði maðurinn við
píanóið þusar eitthvað í þá áttina að
hér létum við „Fyrr var oft í koti kátt“
nægja. Jæja, hugsaði ég, fyrst hann
treystir sér ekki til að leika undir annað.“

Gunnar Guðbjörnsson.

Rétt er að segja frá því að Gunnar
komst í kórinn og söng ásamt fjölda
annarra nemenda á Nemendamótinu
sem haldið var í febrúar. Hann söng sitt
fyrsta hlutverk hjá Íslensku óperunni
sjö árum síðar sem Don Ottavio í óperunni Don Giovanni eftir Mozart. Síðar
átti hann eftir að syngja meðal annars
við Ríkisóperuna í Wiesbaden, Þjóðaróperurnar í Lyon og París og Staatsoper
Unter den Linden í Berlín. 0

Kennarar rúlla sér fram og aftur
Þeir nemendur sem nú sitja í 6. bekk
muna þá tíð þegar ekkert var hér til að
sitja á nema grjótharðir tréstólar. En
síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar. ... Nú sitja allir nemendur á bólstruðum stólum og hafa ný borð fyrir
framan sig. Sömu sögu má segja um
kennarana, þeir rúlla sér nú fram og
aftur á nýjum kennarastólum og spóka
sig við glæný kennaraborð með innbyggðum stereo-hátölurum og segulbandstækjum. Þá eru komnir mynd-

varpar í allar stofur, skólinn hefur
keypt 26 borðtölvur, 30 reiknivélar,
32 rafmagnsritvélar sem nú eru á sérsmíðuðum borðum. Ekki má heldur
gleyma diktafónunum, vídeó-tækjunum og mixernum. Það er ekki ofsögum sagt að Verzlunarskólinn stendur
nú í fremstu röð hvað framhaldsskóla
snertir hér á landi og vonandi er að
hann haldi áfram á þessari braut.
Gunnar Sigurðsson, 6.-X

1981

Viljinn, október 1981

Allir hafa heyrt um sniffið en vonandi hafa fáir unglingar prófað að
sniffa eða vanið sig á það. Ég held að
fáir geri sér grein fyrir hversu hættulegt þetta er.
Í öllum skólum eru klíkur og það
var og í mínum skóla. Mig langaði til
að komast í aðalklíku skólans. Og þá
byrjaði ég að drekka og svo að reykja
en það var samt ekki nóg, því ég
varð að sniffa líka. Mesta sportið var
að sniffa af lími en helst átti maður
að sniffa af öllu sem hægt var að
sniffa af. Áhrifin eru ekkert sérstök af
líminu en það er það eina sem ég hef
sniffað af. Ég ímyndaði mér alls konar vitleysu í nokkrar mínútur og

drap þúsund heilafrumur. Þeir sem
ég þekki fóru ekki vel út úr þessu
sniffi. Einn vinur minn þurfti að fara
á spítala og varð að halda sig innandyra fyrst um sinn. Og annar vinur
minn eyðilagði í sér lifrina. Núna
liggur strákur á spítala nær dauða en
lífi.
Hvernig er hægt að stöðva þetta
sniff, hvað eigum við að gera til að fá
krakka ofan af því að sniffa? Kemur
þetta ekki okkur við? Við munum
eignast börn og ef til vill eiga þau eftir að fara illa út úr sniffinu ef við gerum ekki neitt í málunum.
Gísli Kjærnested, 3.-E

Vítaverð óstundvísi
Óstundvísi er landlæg í Verzló. Í
fyrsta skipti er ég steig fæti mínum
inn í þessa merku menntastofnun
varð ég var við óstundvísi. Og það hjá
sjálfum skólastjóranum. Skólasetningin var á eftir áætlun. Þetta kom mér
mikið á óvart því þá var ég enn
ókunnugur „stundvísi“ í þessum
skóla. En er það nokkur furða að
starfslið skólans sé óstundvíst þegar
skólastjórinn getur ekki sýnt gott fordæmi? Og hvernig er hægt að ætlast
til þess að nemendur séu stundvísir
þegar starfslið skólans með skólastjóra
í broddi fylkingar er það ekki? Nú
verða allir, jafnt nemendur og starfsmenn, þar með talinn skólastjóri vor,
að ávinna skólanum það orð að þeir
er þar starfa og nemendur þeir er þar
stunda nám séu bæði stundvísir og
framtakssamir.
Gunnar Þór Gíslason, 3.-J
Viljinn, nóvember 1981

1982

Viljinn, mars 1982

Feimnismál upp
á yfirborðið
Hinn 27. október 1981 gekkst Málfundafélagið fyrir fundi um áfengisvarnir í Verzlunarskólanum. Um 80
Verzlingar mættu á fundinn og hlustuðu á fulltrúa frá SÁÁ segja frá reynslu
sinni. Rannveig Sigurðardóttir 6.-L segir
svo frá: „Andrúmsloftið virtist verða
þrungið um leið og þau hófu frásögnina. Svo mikill var áhugi fundarmanna
að heyra hefði mátt saumnál detta. ...
Þau höfðu öll svipaða sögu að segja,
frá ýmsu sem maður hefði aldrei trúað, hefðu það ekki verið þau sjálf sem
staðfestu það. Sá sem hafði orðið
alkóhólisti 14 ára sagðist t.d. eitt sinn
hafa barið konu sína svo í fylliríi að
hún kinnbeinsbrotnaði.“ Fundurinn
stóð yfir í rúma þrjá tíma og voru flestir sammála um að hann hefði verið
bæði góður og áhrifaríkur. 0
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Nýtt skólahúsnæði –
svar við kröfum tímans
V

orið 1982 voru hugmyndir
skólayfirvalda um nýtt húsnæði
Verzlunarskólans í „nýja miðbænum“ kynntar með ítarlegri umfjöllun í Verzlunarskólablaðinu. Forsvarsmönnum skólans hafði lengi verið ljóst að gömlu skólahúsin við
Grundarstíg dugðu engan veginn
lengur og samræmdust ekki þeim
kröfum sem gerðar voru til nútímalegs
framhaldsskóla. Hins vegar óttuðust
margir flutningana og töldu að andi
skólans yrði þar með jarðsunginn.
Skóli á krossgötum
Í Verzlunarskólablaðinu var birt viðtal
við Sigurð Gunnarsson, formann
skólanefndar, og hann meðal annars
spurður um ástæður að baki fyrirhugaðri byggingu nýs skólahúss: „Það er
fyrst og fremst það að skólinn er tvísetinn,“ segir Sigurður. „Það er kennt í
honum frá kl. 8 á morgnana til kl. 7 á
kvöldin, fimm daga vikunnar, og fram
að hádegi þann sjötta. Þetta hefur verið til óþæginda og með þessari stærð á
skóla, sjöhundruð nemendur, þá

finnst ekki önnur lausn á þessu en að
byggja stærra hús þannig að þessir sjö
hundruð nemendur geti allir verið í
skólanum á morgnana og verið búnir
um eða upp úr hádegi.“
Þá er Sigurður spurður að því hvers
vegna „nýi miðbærinn“ hafi orðið fyrir
valinu: „Ein af aðalástæðunum fyrir
því að okkur líst svo vel á þennan stað
er sú að þarna skerast helstu samgönguleiðir innan höfuðborgarinnar.
Þess utan verður þarna á þessu svæði
skiptistöð fyrir strætisvagnana, þannig
að það eru mjög miklar líkur á að
nemendur komist til og frá skólanum í
einum og sama strætisvagninum heiman að frá sér.“
50 kennarar um eina kompu
Í Verzlunarskólablaðinu voru kennararnir Tómas Bergsson og Baldur
Sveinsson einnig teknir tali og spurðir
hvort þeir myndu sakna gamla skólans
og skólaandans sem menn litu á sem
órjúfanlegan hluta af gömlu húsunum.
Tómas svararði: „Andinn skapast af
þeim aðstæðum sem fyrir hendi eru og

Þrengsli á gömlu kennarastofunni á Grundarstíg voru mikil.

Líkan að fyrirhuguðu skólahúsi við Ofanleiti.

andinn hér er góður en hann flytur
maður ekki með sér. Við þurfum bara
að gera okkur grein fyrir því að þegar
skólinn flytur þá þurfum við að byrja
upp á nýtt.“ Baldur var ekki jafn svartsýnn og taldi mikið unnið með nýju
skólahúsi: „Það er ljóst að núverandi
skólabyggingar eru allt of óhagkvæmar. ... Sumir hafa haldið því fram að sá
andi, sem er hérna, sé vegna þess hve
þröngt sé. Það má vel vera rétt að einhverju leyti en ef litið er á þá aðstöðu
sem kennurunum er boðið upp á
hérna, burtséð frá því sem snýr að
nemendunum, sjáum við að ein lítil
kompa og önnur helmingi minni
kompa fyrir 50 kennara er ekki nokkur aðstaða. Það er engin vinnuaðstaða,
eitt lítið herbergi, það er ekki aðstaða
til að setjast niður fyrir alla. Ef maður
kemur inn á kennarastofu þá stendur
helmingurinn. Þetta skapar að vísu
vissa samstöðu, menn geta ekki verið
mjög ósammála. Það þýðir ekki að rífast mikið í svona þröngu samfélagi en
ég held að það sé engin ástæða til að
hafa áhyggjur af því.“

Nemendur voru líka tvístígandi í
viðhorfi sínu til nýrrar skólabyggingar.
Margrét Kristmannsdóttir nemandi í 6.
bekk sagðist vera guðs lifandi fegin að
hafa notið skólagöngu í gamla skólahúsnæðinu. Hún sagði ennfremur:
„... fyrir mitt leyti á Verzló hvergi
heima nema hér á Grundarstígnum.
Það vita allir hvernig andrúmsloftið er
hérna í skólanum með sínum þröngu
stigum og hanabjálkum og það er alveg
öruggt að þessi hús hafa stóra sál. Ég
skil ekki hvernig þetta andrúmsloft á
að geta þrifist eins vel í steinsteyptum
gámum, ef ég mætti kalla það svo.“
Aðrir nemendur voru bjartsýnni.
Eyjólfur Sveinsson, nemandi í 5. bekk,
sagði til að mynda: „... það liggur alveg
ljóst fyrir að það verður að gera hér úrbætur vegna þess að það háir skólanum verulega, í hvernig húsnæði hann
er. Auðvitað verða það viss viðbrigði ef
skipt verður um húsnæði og Verzlunarskólinn verður kannski aldrei algjörlega samur. Hitt er annað mál að þetta
er bara viss framþróun, framþróun sem
verður að eiga sér stað.“ 0

Hilmar og Hrafnkell Vísir að öldungadeild
teikna húsið
Fljótlega eftir að Verzlunarskólinn
fékk úthlutað lóð undir nýtt skólahús í Kringlumýri ákvað skólanefnd
að ráða arkitektana Hilmar Ólafsson
og Hrafnkel Thorlacius til að gera
frumkönnun á því með hvaða hætti
byggingunni yrði best fyrir komið á
lóðinni. Veturinn 1981–1982 þreifuðu arkitektarnir og skólanefnd sig
áfram með hvernig best væri staðið
að byggingunni. En eigi er sopið kálið þó í ausuna sé komið. Í skólaskýrslu þessa árs segir meðal annars:
„Þegar hin nýja lóð var fengin lét
skólanefnd gera jarðvegskannanir á
svæðinu og kom þá í ljós að helstu

forsendur, sem skipulagsyfirvöld
Reykjavíkurborgar byggðu á, voru
rangar þannig að heildarskipulag
svæðisins fékk ekki staðist. Að þessari vitneskju fenginni samþykktu
skipulagsyfirvöld að endurskipuleggja þyrfti svæðið og að það verk
yrði unnið í samráði við Verzlunarskólann. Þegar hér var komið sögu
þótti skólanefnd rétt að ráða þegar í
stað arkitekt til að annast hvort
tveggja, samskiptin við skipulagsyfirvöld og teikningu skólahúss.“ Í framhaldinu voru þeir Hilmar og Hrafnkell ráðnir sem arkitektar skólans og
gátu hafið sjálfa teiknivinnuna. 0

1981

Veturinn 1981–1982 hélt Verzlunarskólinn námskeið í hagnýtum verslunargreinum. Námskeiðin voru auglýst
undir yfirskriftinni „Starfsnám“ og
vöktu strax mikla athygli. Kennd var
tölvufræði, bókfærsla, vélritun, verslunarréttur og enska. Námskeið í
hverri kennslugrein var um 40–60
klukkustundir og innrituðust alls 64
nemendur í þessi námskeið. Ríkissjóður fékkst ekki til að niðurgreiða kostnað við námskeiðahaldið og voru nám-

skeiðsgjöld því nokkuð há, eða 1400
til 2800 kr., eftir því hvaða námskeið
var valið. Mest aðsókn var í tölvufræði
en 13 nemendur luku þar námi. Aðeins þrír sóttu námskeið í verslunarrétti og þrír í ensku. Nemendur voru
einkum skrifstofufólk í fullu starfi og
húsmæður. Námskeiðin þóttu gefa
góða raun og var ljóst frá upphafi að
þau væru „fyrsti vísir að víðtækri fullorðinsfræðslu“ sem hugmyndir voru
um að skólinn setti á laggirnar. 0

Málshættir nýrra tíma
– Ekki er jakki frakki nema síður sé.
– Sjaldan er flasa til fagnaðar.
– Of seint er að byggja barinn þegar barnið er dottið í það.
Verzlunarskólablaðið, 1982

1982
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Metnaðarfullur ólátabekkur
Stúdentar frá árinu 1982 fara saman í útilegur

S

ólríkan dag í maí 1982 útskrifuðust 25 kraftmiklir nemendur úr
6.-X í Verzlunarskólanum. „Við
vorum mjög áberandi bekkur,“ viðurkenna fulltrúar bekkjarins, Klara
Hjálmtýsdóttir, Gunnar Sigurðsson og
Gylfi Rútsson, þar sem þau sitja í húsakynnum Verzlunarskólans við Ofanleiti
haustið 2005. „Að mörgu leyti vorum
við draumabekkur allra kennara, eða
ákveðinna kennara öllu heldur,“ segir
Gunnar. „Sumum fannst við nú vera
erfið,“ bendir Klara á og Gylfi tekur
undir: „Það voru margir mjög ráðríkir
einstaklingar í þessum bekk. Við grættum einn kennara og vorum mörgum
öðrum erfið. “ Eftir nokkrar umræður
komast þau að þeirri niðurstöðu að í
bekknum hafi verið margir fjörugir
einstaklingar sem áttu auðvelt með að
læra. Þau töluðu mikið í tímum, voru
engir kúristar en höfðu samt metnað til
að standa sig vel í námi.
Sjö af níu stjórnarliðum úr 6.-X
Bekkurinn hélst að mestu óbreyttur frá
því að hann hét 3.-A haustið 1978 og
þar til kom að brautskráningu vorið

1982. Þau voru einnig á kafi í félagslífinu. „Eftir þriðja bekk fór meira en
helmingurinn af krökkunum í framboð,“ staðhæfa þau og bæta við að í 6.
bekk hafi sjö af níu stjórnarmeðlimum
í Nemendafélaginu verið úr þeirra
hópi.
Fjölmörg bekkjarpartí voru haldin á
þessum árum og ófá kökuboð í heimahúsum og bekkjarstofum. Bekkurinn
hélt mikið saman og eftir útskriftarferð
til Mexíkó sumarið 1982 var ákveðið
að fara í útilegu til Þingvalla. „Við fórum á frábært Hollywood-ball í Valhöll.
Við mættum bara á strigaskóm og í
lopapeysum, og stungum dálítið í stúf
því að allir aðrir voru eins og glimmerpíur á venjulegu Hollywood-balli.“
Þingvallaferðin var upphafið að lífseigum útileguáhuga í hópnum. Reyndar liðu tólf ár þar til næsta ferð var farin. Bekkjarfélagarnir höfðu í millitíðinni
búið hingað og þangað um heiminn,
eignast maka og börn, menntað sig og
keypt eða byggt sér íbúðir og hús. En
sumarið 1994 var skipulögð helgarferð
á Snæfellsnes. Þetta var sannkölluð fjölskylduútilega þar sem gömlu bekkjarfélagarnir dvöldu ásamt fjölskyldum
sínum í guðsgrænni náttúrunni við
leiki og skemmtun.
Klara verkstjórinn í hópnum
Klara Hjálmtýsdóttir hafði verið vön
að halda utan um flest það sem kom
að skipulagningu hópsins, svo sem
fjáröflun fyrir peysufatadag og dimisjón, og því kom það af sjálfu sér að
hún fór að skipuleggja fjölskylduútileguna sem árvissan viðburð. „Ef það

Keppt er í ýmsum íþróttum og leikjum í árlegum
útilegum hópsins. Hér sést Gunnar Sigurðsson í
langstökki árið 2004.

Hluti hópsins við Hvítserk árið 2004 ásamt fjölskyldum sínum.

hefði ekki verið fyrir hana hefði aldrei
orðið neitt úr þessu,“ segir Gylfi og
bætir við: „Hún var svona mamman í
hópnum, eða verkstjóri.“
Síðastliðinn áratug hefur bekkurinn
farið í útilegu á hverju einasta sumri.
Þá er skipulögð dagskrá frá morgni til
kvölds. „Klara leyfir okkur ekki einu
sinni að sofa út,“ segir Gunnar í kvörtunartón. Dagskráin hefst klukkan tíu
að morgni með morgunleikfimi að
Verzlósið. Því næst tekur við „kynning
á aldri og afkvæmum“. Svo er farið í
stórfiskaleik, hlaupið í skarðið, ratleik
og keppt í ýmsum íþróttum svo sem
hrífuskaftskastkeppni, limbódansi,

frjálsum, brennó, fótbolta og vítaspyrnukeppni. Á kvöldin er svo
drukkið kakó og farið í ratleik, haldin
kvöldvaka, börnum komið í háttinn
og sest niður og „spjallað um þá sem
ekki mættu“.
Útilegunni lýkur vanalega á sunnudegi með dagskrárliðnum „faðmast og
kvatt“ og svo er beðið eftir næsta
sumri. Þremenningarnir segja að
Verzló-útilegurnar séu orðnar
ómissandi þáttur í lífinu, ekki bara hjá
bekkjarfélögunum sjálfum heldur fjölskyldum þeirra líka. „Hvenær verður
Verzló-útilegan í ár?“ spyrja börnin
spennt þegar tekur að vora. 0

Útilega 6.-X árið 2001
Lýsing fyrir þá sem ekki mættu:
Aldrei hafa ferðalangar lent í annarri
eins útilegu og um helgina. Það má
segja að hún hafi í einu orði sagt verið ótrúleg. Veðrið var það besta sem
ferðalangar hafa kynnst og minnti
einna helst á Acapulco í Mexíkó ...

Upprifjun fyrir þá sem mættu:
Dagskráin hófst ... með þeirri hægustu
leikfimi sem verið hefur enda Ágústa í
útlöndum. Ragna, sem orðin er fertug,
hljóp í skarðið og var samdóma álit
allra að aldurinn hefði sett mark sitt á
æfingarnar. Hún fékk þó uppreisn æru
þegar hún sigraði í langstökki kvenna
með nokkrum yfirburðum.
Nemendur úr 6.-X á útskriftardaginn árið 1982.

Annríki á skrifstofunni
Sú breyting var gerð þegar Þorvarður
Elíasson tók við skólastjórastarfinu að
skólastjóri varð jafnframt framkvæmdastjóri skólanefndar. Afleiðingin varð sú
að umsjón með fjárreiðum og reikningshald fluttist inn í skólann en áður
hafði Verslunarráð haft þessa þætti með
höndum. Skrifstofuhald tók nokkrum
breytingum við þetta en á skrifstofunni
unnu jafnan ein til tvær skrifstofustúlkur á fyrstu árum Þorvarðar í skólastjórastarfi. Mikil ös var oft á skrifstofunni,
skrifstofustúlkurnar þurftu að gefa leyfi
ef aðrir voru ekki tiltækir til slíks, veita

upplýsingar um veikindi kennara, vélrita, fjölrita og flokka prófverkefni, úthluta höfuðverkjatöflum og annast
bréfaskriftir. Meðal þeirra sem unnu á
skrifstofunni á þessum árum voru Sigrún Ósk Sigurðardóttir (1979–1981),
Helga Harðardóttir (1980–1983), Klara
Hjálmtýsdóttir (1982–1984), Magnea
Ragna Ögmundsdóttir (1982–1984),
Valborg Guðmundsdóttir (1984–1987),
Þóra Másdóttir (1981–1983) og Hrafnhildur Briem en hún var ráðin á skrifstofuna 1984 og sem gjaldkeri skólans
ári síðar. 0

1982

1982
✔ Samtök um kvennaframboð stofnuð í
✔
✔
✔
✔
✔

Magnea Ragna Ögmundsdóttir á skrifstofu
skólans árið 1983.

1983

Reykjavík
Vinsæl jólagjöf: rafmagnsknúið
fótanuddtæki
Íslenska óperan tekur til starfa í Gamla
bíói
Argentínumenn gera innrás á
Falklandseyjar. Bretar lýsa yfir stríði
Ísraelsmenn gera innrás í Líbanon. Mikið
blóðbað í Beirút
Fegrunaraðgerðir: sífellt fleiri fara í
aðgerðir þar sem silíkon er notað
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Hangikjöt með ullarbragði
Verzlingar sækja Bifröst heim eftir langt hlé
„Líkt og þrumuguð þeysir Gummi um
í myrkrinu. Eldglæringarnar standa af
honum í allar áttir. Þið liggið heima.
„Við erum úti að hlaupa, það er nótt.“
Níu stundir og enn logar á kyndlinum
góða. Við syngjum Rabbabara Rúna,
gerum grín að Gumma og látum ófögur orð falla um vídeó-gæjana. Bílar
sem renna hjá, stoppa flestir og líta til
himna, eins og í von um að sjá fljúgandi disk á sveimi fyrir ofan.“
Þennan texta mátti lesa í Viljanum
haustið 1982. Um var að ræða lýsingu
á íþróttaferð Verzlunarskólanemenda
en áfangastaðurinn var Samvinnuskólinn á Bifröst í Borgarfirði. Nokkur ár
voru liðin síðan farið hafði verið í slíka
ferð og því ákvað Íþróttanefndin að fá
tólf íþróttagarpa úr skólanum, níu
stráka og þrjár stelpur, til að hlaupa
með kyndil þessa leið. Hlaupararnir
lögðu af stað á föstudagskvöldi en rútur með keppnisliðum og klappliði
morguninn eftir. Báðir hóparnir komu
á leiðarenda um svipað leyti á laugardeginum. Klappliðið var að venju fjölmennt en að þessu sinni urðu engar
deilur um val þess. Þeir höfðu forgang
sem best höfðu stundað félagslífið um

haustið. Einn þeirra, Hörður Jónsson,
fjallaði um ferðina í Verzlunarskólablaðinu 1983 og sagði um þetta atriði:
„Skráningin fór fram í kjallara NFVÍ
og til þess að geta „kúplað“ sumum út
var fólk látið svara spurningum um atburði sem aldrei áttu sér stað“.
Willum Þór Þórsson, knattspyrnumaður og nemandi í 6.-X, hljóp síðasta sprettinn upp að Bifröst. Þegar
langþráðu marki var náð og kílómetramælir sýndi að hlaupagarparnir höfðu
lagt 152 kílómetra að baki söfnuðust
þeir saman og hlupu sigurhring á
planinu fyrir utan Samvinnuskólann.
Að lokum bar formaður Íþróttanefndar, Guðmundur Már Kristinsson,
kyndilinn upp að kyndli Samvinnuskólans og þar með var Bifrastareldurinn kveiktur. Þá gátu íþróttaleikarnir
hafist. Framan af degi var keppt í ýmsum greinum, svo sem knattspyrnu
kvenna og karla, blaki, borðtennis og
körfubolta, en síðdegis var svo sameiginlegur kaffitími. Hörður minnist hans
sérstaklega í grein sinni:
„Um hálffjögurleytið var svo sest að
borðum og drukkið sambandskaffi,
sem var rammt og vont, svo og mjólk

Verzlingar fagna sigri á Bifröst.

sem hafði örugglega gleymst í ísskápnum í fyrravor. Með þessu borðaði
maður hálfþurrt brauð ... og á brauðið
átti maður að setja grænmetissalat,
sem ég fann nú aldrei, og hangikjöt
með ullarbragði. Að öðru leyti var
kaffið og meðlætið á Bifröst aldeilis
ágætt. Eftir kaffi og eftir að hafa náð úr
sér mesta hrollinum, því það var mjög
kalt, var farið út í hina ýmsu leiki, t.d.

pokahlaup, riddaraslag, froskahlaup
og reiptog og auðvitað sigruðum við í
leikjunum eins og í íþróttunum.“
Loks fór fram ræðukeppni milli
skólanna og í kjölfarið fylgdu
skemmtiatriði. Í ljós kom að Verzlunarskólanemar höfðu sigrað í heildarkeppni skólanna með yfirburðum,
fengið 43 stig á móti 10 stigum
Bifrastarnema. 0

Tók fyrirtækið fram yfir námið
Svava Johansen verslunareigandi

S

vava Johansen hóf nám í Verzlunarskólanum haustið 1980 og
lauk verslunarprófi vorið 1983.
Samhliða náminu rak hún tískuverslunina Sautján ásamt þáverandi
unnusta sínum, Ásgeiri Bolla Kristinssyni, og ákvað hún eftir nokkra
umhugsun að helga sig fyrirtækinu
fremur en að ljúka stúdentsprófi frá
skólanum. Í viðtali við Verzlunarskólablaðið árið 1997 segir Svava svo
frá: „Ekki var auðvelt að sameina
námið og verslunarreksturinn og
óhætt að segja að tíminn fyrir námið
hefði mátt vera meiri. ... Ég get þó

ekki neitað að ég sé alltaf hálfpartinn eftir því að hafa ekki klárað
skólann. Ég þóttist vita betur á sínum tíma en í dag lít ég á framhaldsmenntun sem nauðsynlegan áfanga í
lífinu.“ Síðar bætir hún við: „Ég vil
ekki meina að maður sé eitthvað
betur í stakk búinn að stofna sitt
eigið fyrirtæki og reka það þótt
maður fari í Verzló. Meðfæddur
hæfileiki þarf að vera til staðar. ...
Nám er trygging fyrir því að þú fáir
góða vinnu en ekki að þú verðir
skipstjórinn um borð.“ 0
Svava Johansen árið 1983.

Stórvirki í leik, söng og látbragði
Listahátíð haldin í fyrsta sinn
Í lok febrúar og byrjun mars 1983 var
listahátíð haldin í fyrsta sinn í Verzlunarskólanum. Dagskráin hófst 28.
febrúar með því að Hrafn Gunnlaugsson kvikmyndagerðarmaður kom í
skólann og kynnti nokkrar kvikmyndir. Daginn eftir var haldið listakvöld
undir yfirskriftinni Cosy og Candles.
Um 50 manns mættu í hátíðarsalinn
til að hlusta á ljóðalestur og söng.
Meðal þeirra sem komu fram voru
MK-kvartettinn, Bergþóra Árnadóttir
og bræður hennar og Pétur Gunnars-

son sem las úr bók sinni Persónur og
leikendur. Hinn 1. mars voru tónleikar
með Grýlunum í hátíðarsal skólans.
„Góðir tónleikar þar sem Herdís
bassaleikari fór á kostum í þrumu
bassasólói í lok kvöldsins,“ segir í umfjöllun í Verzlunarskólablaðinu. Tveimur dögum síðar sá vídeónefndin um
að skemmta nemendum með sýningum á myndum úr safni nefndarinnar.
Hinn 4. mars var svo frumsýndur
söngleikurinn Illgresið víðförla eftir tvo
nemendur skólans, þau Einar Sig-

1982

urðsson og Brynju Tomer, en hún var
jafnframt formaður Listafélagsins.
Söngleikurinn fjallaði um olnbogabarn félagslífsins. „Þetta var stórvirki í
leik, söng og látbragði sem hlaut
geysigóðar undirtektir allra sem sáu,“
segir í Verzlunarskólablaðinu. Gagnrýnandi Viljans var ekki síður ánægður og sagði að þau Brynja og Einar
ættu mikið hrós skilið. Söngleikurinn
var endursýndur kvöldið eftir fyrir
troðfullu húsi og lauk þar með listahátíð. 0

1983

„Þorvarðarleg“
yfirlýsing
Eyjólfur Sveinsson var formaður Málfundafélagsins veturinn 1980–1981
og forseti NFVÍ skólaárið
1982–1983. Í viðtali við Verzlunarskólablaðið 1997 segir hann frá
samskiptum stjórnarinnar við Þorvarð Elíasson skólastjóra: „Það sinnti
hver sínu hlutverki og þá gengu hlutirnir upp. Ég man að þegar ég var
að hætta sem forseti bauð skólastjóri fráfarandi forseta og nýju
stjórninni í árlegt teboð. Þorvarður
hafði um það nokkur orð að samstarfið hefði verið gott og flest gengið vel. Einhver úr nýju stjórninni
spurði mig hvað ég hefði gert til að
tryggja þetta og Þorvarður svaraði
um hæl: „Mestu skipti að hann talaði aldrei við mig!“ Þetta var nú
mjög „Þorvarðarleg“ yfirlýsing en lýsti
því sem ég sagði áðan að hver
sinnti sínu. Þannig náðum við Þorvarður prýðilega saman.“ 0

Eyjólfur Sveinsson.

Versló - hluti 7 (191-216)

27.9.2005

18:07

Page 203

í

100 ár

203

Byggingarframkvæmdir hefjast
Mikið mæðir á skólastjóra og skólanefnd

S

igurður Gunnarsson var formaður skólanefndar Verzlunarskólans 1979–1988 en meðal annarra sem sátu í nefndinni með honum,
um lengri eða skemmri hríð, voru
Eggert Hauksson, Hilmar Fenger,
Ingibjörg R. Guðmundsdóttir, Kristján
Jóhannsson, Óttar Októsson og Stefán
Ólafur Jónsson. Á þessum tíma
mæddu byggingarframkvæmdir vegna
húss Verzlunarskólans við Ofanleiti
mjög á skólastjóra og skólanefnd. Sigurður kveður samstarf hafa verið mjög
gott í nefndinni, til atkvæðagreiðslu
hafi aðeins einu sinni komið og þá
hefði sá hluti nefndarinnar, sem beið
lægri hlut, þegar í stað gengið til samstarfs við meirihlutann um stefnu
hans.
Um fjármögnun byggingarinnar var
leitað til Lífeyrissjóðs verslunarmanna.
Upplýst var á skólanefndarfundi 15.
desember 1982 að lífeyrissjóðurinn
hefði fallist á að lána skólanum 43,2
milljónir króna til byggingarframkvæmdanna, miðað við þágildandi

byggingarvísitölu, og skyldu 800.000
krónur afgreiddar á mánuði meðan
upphæðin entist. Ekki þótti við hæfi
að lífeyrissjóðurinn lánaði beint og var
því sú leið valin að lána Verslunarlánasjóði Verzlunarbankans féð sem síðan
endurlánaði það skólanum.
Nokkru áður hafði verið fjallað um
verktaka við tiltekna verkþætti og
hafði Stanley Pálsson verkfræðingur
verið ráðinn byggingarstjóri. Jarðvinna
var boðin út um miðbik aprílmánuðar
1983. Tilboðin voru síðan metin á
skólanefndarfundi 27. apríl. Þá var
samþykkt að ganga að tilboði Ástvalds
og Halldórs sf. og einnig að fá fyrirtækin Línuhönnun eða Vatnaskil til að
hafa eftirlit með þessu verki. Það hefði
raunar átt að vera í verkahring Stanleys Pálssonar en hann hafði unnið
mikið á vegum verktakans og óskaði
því eftir að þessi háttur yrði á hafður.
Byggingarframkvæmdir voru raunar í
hálfgerðu uppnámi á þessum tíma þar
sem skipulagsnefnd borgarinnar hafði
gert miklar athugasemdir við teikning-

Skólanefnd Verzlunarskólans árið 1986. Frá vinstri: Sigurður Gunnarsson, Ingibjörg R. Guðmundsdóttir,
Stefán Ólafur Jónsson, Hilmar Fenger og Kristján Jóhannsson.

una af skólahúsinu en unnið var að
lagfæringu.
Síðari hluta árs 1982 fór skólanefnd
að þreifa fyrir sér um hvort leigusamningurinn við ríkið vegna skólahúsnæðisins við Grundarstíg og í grennd yrði
ekki yfirfærður á nýtt húsnæði þegar
það yrði tekið í notkun. Menntamálaráðherra var ritað um þetta efni. Svarbréf var lagt fram á skólanefndarfundi

24. nóvember en þar lýsti ráðuneytið
sig reiðubúið að færa gildandi leigusamning yfir á hið nýja húsnæði. Þetta
tryggði rekstrarstöðu skólans. Skólanefnd þakkaði Stefáni Ólafi Jónssyni,
fulltrúa ráðuneytisins í nefndinni,
milligöngu og bað hann að skila
kveðju og þakklæti til menntamálaráðherra og ráðuneytisstjóra menntamálaráðuneytisins. 0

Starfsnám á vegum
skólans eflt

Davíð Oddsson borgarstjóri tók fyrstu skóflustunguna að nýja skólahúsinu.

Fyrsta skóflustungan
Húsið verður 7600 fermetrar

F

yrsta skóflustungan að hinu nýja
skólahúsnæði Verzlunarskólans
var tekin föstudaginn 29. apríl
1983. Meðal viðstaddra voru nemendur, kennarar og starfsfólk úr skólanum, ásamt skólanefnd. Það kom í
hlut Davíðs Oddssonar borgarstjóra
að taka fyrstu skóflustunguna. Að svo
búnu hófu stórvirkar vinnuvélar störf
við að grafa grunn að nýju húsnæði
skólans.
Við þetta tækifæri flutti Sigurður
Gunnarsson, formaður skólanefndar,
ávarp þar sem kom meðal annars fram
að nýja skólahúsnæðið yrði mun
stærra en upphaflega hafði verið gert
ráð fyrir: „Hið nýja skólahús, sem hér
á að rísa, verður 7.600 fermetrar að
gólffleti, að meðtöldu íþróttahúsi.
Húsið verður þrjár aðalhæðir, og að

hluta jarðhæð til viðbótar, auk íþróttahússins á einni hæð austan aðalhúss.
Kennslustofur verða 35 talsins og raðast þær utan um miðsvæði. Hátíðarsalur verður á 1. hæð og má stækka
hann inn í áðurnefnt miðsvæði. Bókasafn verður ofar í miðju húsinu.
Vinnuaðstaða kennara verður stórbætt
að öllu leyti og félagslíf nemenda fær
einnig stórbætta aðstöðu.“ Sigurður
sagði að áætlað væri að ljúka smíði
hússins á fjórum árum og að byggingarkostnaður yrði rúmar 100 milljónir
króna. Og hann lauk máli sínu á þessum orðum: „Skólanefnd vonar að
Verzlunarskóli Íslands beri gæfu til að
veita komandi kynslóðum meiri og
betri fræðslu og þroska í hinu nýja
húsi en hann megnar í dag, þjóð okkar allri til farsældar.“ 0

1982

Verzlunarskólinn var á fyrri áratugum,
til dæmis á sjöunda áratugnum, gagnrýndur fyrir að veita ekki menntun sem
nýttist öllum starfshópum í verslun vel í
starfi. Þessi gagnrýni kom einkum frá
kaupmönnum vegna afgreiðslufólks en
skólinn var ekki talinn sinna menntun
til þess starfs sem skyldi. Vandamál
þetta bar alloft á góma en um 1980 voru
menn almennt komnir á þá skoðun að
miða ætti menntun þá, er skólinn veitti,
við skrifstofu- og stjórnunarstörf. Afgreiðslufólk var á hinn bóginn ekki látið
með öllu afskipt, skólinn hélt á árinu
1981 námskeið í afgreiðslustörfum í
samvinnu við Kaupmannasamtök Íslands. Það var um 45 kennslustundir.
Reynslan af námskeiði þessu mun hafa
orðið skólayfirvöldum hvati að frekari
umsvifum í námskeiðahaldi.
Þorvarður skólastjóri lagði hinn 27.
janúar 1982 til á skólanefndarfundi að
haldin yrðu átta mismunandi námskeið,
40–60 stundir hvert, og greiddu þátttakendur eða vinnuveitendur þeirra kostnaðinn. Sá háttur hafði raunar einnig verið hafður á um kostnaðinn við námskeiðið fyrir afgreiðslufólk. Hér var um
að ræða námskeið í vélritun, forritun
(BASIC), bókfærslu, ritun enskra verslunarbréfa, tjáningu, framkomu og ræðumennsku (eitt námskeið), rekstri og fjármálastjórn, verslunarrétti og störfum ritara. Jafnframt vakti skólastjóri máls á að
kannaðir yrðu möguleikar á að koma á
fót fullorðinsfræðslu innan skólans. Stefán Ólafur Jónsson, fulltrúi menntamálaráðuneytisins í skólanefnd, taldi engin

vandkvæði vera á slíku en gera þyrfti
fyrst ráð fyrir starfseminni á fjárlögum.
Á næsta skólanefndarfundi, 10. mars
1982, upplýsti skólastjóri að 60 manns
hefðu innritast í námskeið þessi, flestir í
bókfærslu- og tölvunám. Hann vakti
einnig máls á því að kannað yrði hvort
ríkið vildi taka þátt í kostnaði vegna
námskeiða af þessu tagi. Slíkt taldi Stefán Ólafur Jónsson ólíklegt sem stæði
nema um væri að ræða áfanga að stúdentsprófi. Nám þetta, sem gekk undir
nafninu starfsnám, hefur þótt dýrt.
Verzlunarmannafélag Reykjavíkur fór
þegar á fyrsta ári þessa náms að greiða
helming þátttökugjalds fyrir fullgilda félaga VR og var þetta lyftistöng fyrir
starfsnámið. Það jókst að umfangi næstu
árin. 0

1983

1983
✔ Vikublaðið Andrés önd kemur út á íslensku
í fyrsta sinn

✔ Útsendingar Ríkisútvarpsins á Rás 2
hefjast

✔ Bandalag jafnaðarmanna formlega stofnað. Vilmundur Gylfason kjörinn formaður

✔ Ronald Reagan forseti Bandaríkjanna
✔
✔

boðar „Star Wars“-varnarskjöld fyrir
eldflaugum
Írska hljómsveitin U2 slær í gegn með lagi
um blóðugan sunnudag sem fjallar um
ástandið á Írlandi
Sovétmenn skjóta niður farþegaþotu frá
Suður-Kóreu. 269 farast

Versló - hluti 7 (191-216)

27.9.2005

18:07

Page 204

204

í

100 ár

Í skugga Berlínarmúrsins
V

eturinn 1982–1983 dvaldi Ólöf
Ýr Wright í Berlín. Hún hafði þá
nýlokið verslunarprófi og ákvað
að taka sér ársfrí frá náminu. Haustið
1983 settist hún að nýju á skólabekk í
Verzlunarskólanum og þá í 5. bekk L.
Eftir heimkomuna skrifaði hún grein í
Verzlunarskólablaðið þar sem hún sagði
frá borginni og þeim tveim heimum
austurs og vesturs sem þar mætast.
Hún sagði meðal annars:
Hvaða tilgangi þjónar þessi múr?
„Berlín og Ísland eru að einu leyti lík,
þetta eru eyjar. Mismunurinn er einungis sá að Ísland er umkringt Atlantshafinu en Berlín er afgirt eyja, inni í
miðju landi. Jafnvel það eitt er nóg til
þess að gera Berlín sérstaka. ... Mér
fannst nú borgin ekki falleg við fyrstu
sýn, sóðaleg og grá. Að mínu mati er
það lífið þar sem gerir hana fallega því
hún er vissulega iðandi af lífi. Mitt
fyrsta verk eftir að hafa komið föggum
mínum fyrir var að leggja upp í skoðunarferð og fyrsti viðkomustaðurinn
var Múrinn. Þar var þegar komið
myndarlegt samansafn ferðamanna
sem stóðu á tilþessgerðum útsýnispöll-

Ólöf Ýr Wright.

um og tóku myndir án afláts. Fjölda
spurninga skaut upp í huga mínum
þar sem ég stóð og horfði á þennan
ljóta, gráa vegg fyrir framan mig, sem
búið var að „skreyta“ með orðsendingum á ýmsum tungumálum. „Hvaða tilgangi þjónar þessi múr?“ spurði ég
sjálfa mig. Ég trúi ekki öðru en að
þeim sem hann reistu hafi virst það
neyðarúrræði að reisa þetta skelfilega
virki. ... Það sést glitta í götur og hús
handan hans, tvær dúfur sitja makindalega og áhyggjulausar ofan á múrnum. ... Það greip mig sterk löngun til
að kynnast lífinu hinum megin, fólkinu og lífi þess.
Fátækir stúdentar og tyrkneskir
innflytjendur
Nokkrum dögum seinna lá leið mín
aftur að Múrnum. Í þetta skipti var ég
á leið í gegn. Við vorum stór hópur og
af mörgu þjóðerni þó að meirihlutinn
hafi verið þýskur. Passaskoðun og leit
voru ítarleg sem fyrr. ... Það var tekið
á móti okkur af glaðlegum hópi austur-þýskra ungmenna sem við ætluðum
að starfa með næstu vikuna. .... Það
eru vissulega viðbrigði að koma úr
skarkala og ljósadýrð Vestur-Berlínar
og í hina kyrrlátu og íburðarlausu höfuðborg Austur-Þýskalands. VesturBerlín er svo sannarlega paradís ferðamannsins, þ.e.a.s. þeirra sem vilja og
hafa ráð á að skemmta sér, því þar eru
krár og skemmtistaðir í þúsundatali og
allt opið 24 tíma sólarhringsins. Þar er
krökkt af verslunarhúsum á mörgum
hæðum þar sem hægt er að kaupa allt
sem hugurinn girnist og menningarlífið blómstrar, en það gefur e.t.v. ekki
fyllilega rétta mynd af borginni því þar
býr einnig mikill fjöldi snauðra stúdenta. Margir hverjir taka sér búsetu í
auðum húsum sem eru í niðurníðslu,
yfirvöldunum til mikillar gremju, og

„Það greip mig sterk löngun til að kynnast lífinu hinum megin,“ skrifar Ólöf í umfjöllun sinni um AusturBerlín.

fátækrahverfi eru líka til þar sem Tyrkir, innflutta vinnuaflið, búa með fjölskyldum sínum. En snúum okkur nú
aftur að Austur-Berlín. Þar eru engar
verslunargötur, þær fáu verslanir sem
fyrirfinnast eru látlausar, minna einna
helst á kaupfélag í litlu sjávarplássi þar
sem þú getur keypt nauðsynjavörur.“

komast burt og leituðu hvatningar hjá
okkur. En þá vaknar sú spurning hvort
hægt sé með góðri samvisku að hvetja
til slíks örlagaspors, það er ekkert grín
að rífa líf sitt upp frá rótum og byrja
að byggja það frá grunni.“ 0

Er rétt að flýja frá Austur-Berlín?
Næstu viku dvaldi Ólöf í austurhlutanum ásamt fleiri ungmennum frá ýmsum löndum, þar á meðal hópi heimafólks. Eitt höfuðverkefni þeirra var að
kynnast, ræða saman og skiptast á
skoðunum. Um þá reynslu segir hún
meðal annars: „Við ræddum mikið um
frelsi, t.a.m. í sambandi við að ferðast,
stór hluti Austur-Berlínarbúanna sem
þarna voru sagðist alls ekki kæra sig
um að búa „hinum megin“. ... Þetta
kom mér á óvart því einhvers staðar
fékk ég þá hugmynd að fólk myndi
ekki hugsa sig tvisvar um að flýja fengi
það tækifæri til þess. ... Þó voru einnig
nokkrir sem staðráðnir voru í því að

Vorið 1983 bárust 353 umsóknir
um skólavist í Verzlunarskólann.
Reyndist unnt að veita 240 umsækjendum inngöngu í skólann en 113
umsóknum var vísað frá. Nemendum 3. bekkjar var raðað í 10 bekkjardeildir eftir grunnskólaeinkunn.
Tveir bekkir, 3.-B og 3.-J, byrjuðu í
skólanum klukkan átta á morgnana
en allir aðrir þriðjubekkingar voru í
skólanum eftir hádegi. Yfirleitt voru
um 25 nemendur í hverjum bekk.
Um 55% nemenda í 3. bekk voru
stúlkur en árin áður hafði hlutfall
stúlkna verið heldur hærra, eða um
65%. 0

Mörgum vísað frá

Sældarlíf á Ibiza
Það var kátt í litlum Verzlingahjörtum
þriðjudaginn 31. maí 1983 en einmitt
þann dag átti að halda í hina langþráðu
stúdentaferð, sem að þessu sinni skyldi
farin til Ibiza. Svona ferðir hafði maður
heyrt hjá öðrum nemendum að væru
toppurinn á tilverunni, og allir þeir sem
áður höfðu farið slíkt hrósuðu þeim í
hástert, þeir sem mundu á annað borð
eftir því að hafa farið eitthvað út fyrir
landsteinana.
En nóg um það, eins og áður segir
var glatt í Verzlingahjörtunum þennan
morgun, er allir mættu í Hollywood til
að þiggja þar morgunverð hjá ferðaskrifstofunni Úrvali. Að því loknu var
brunað út á völl og græjulagerinn í fríhöfninni tæmdist eftir örstutta veru
Verzlinga þar. Meira að segja Valdimar
Hergeirsson kennari, sem fór með okkur, keypti sér vasadisco, ekki beint til
að fíla discoið eins og sagt er, heldur til

að nema spænsku af spænskum linguaphone sem hann hafði með sér. Námfús
maður, Valdimar.
Nú tók aldeilis sældarlíf við hjá okkur. Menn lágu í sólbaði á daginn eða
skoðuðu sig um en á kvöldin var „tékkað“ á næturlífinu. Það er óhætt að segja
að dagarnir hafi liðið hratt í leik og
starfi, rétt eins og sagt er í Nonnabókunum. Möguleikarnir til skemmtunar á
Ibiza eru nánast ótakmarkaðir og var
reynt að nýta sem flesta þeirra. Einn
daginn fengum við meira að segja gesti.
Voru það tveir samstúdentar okkar sem
voru að rúnta um Evrópu og ákváðu að
renna við.
Svo var það einn góðan veðurdag,
þegar vika var eftir af ferðinni, að skerandi neyðaróp barst frá sundlauginni.
Við nánari athugun kom þó í ljós að
þarna var bara Gísli Hjálmtýsson kominn, að vísu hálfum mánuði of seint, en

1982

„Möguleikarnir til skemmtunar á Ibiza eru nánast ótakmarkaðir,“ skrifar Helgi Jóhannesson.

kominn samt. Það var mál manna að
hinn ógnvekjandi hvíti litur á Gísla hafi
hrætt þessa blessuðu manneskju sem
skrækti svona, enda kannski engin
furða. Höfðum við virkilega verið svona
fyrir 14 dögum? Það er erfitt að segja
hvað hafi nú verið skemmtilegast í ferðinni. Minnistæðast er þó tógapartí,
strandveislan á 17. júní og skútu- og

mótorhjólaferðirnar voru að sögn þátttakenda mjög skemmtilegar.
Ferðin heim gekk vel og stúdentaferðalagið var því miður á enda. Ég vil
þakka öllum samstúdentum mínum
fyrir samveruna í Verzló og vona að við
munum halda hópinn í framtíðinni.
Helgi Jóhannesson

1983

Verzlunarskólablaðið, 1984
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Verslunarmenntadeild
tekur til starfa
Þ

rátt fyrir húsnæðisskort var farið
að bjóða nemendum upp á nýjar námsleiðir fljótlega eftir að
Þorvarður Elíasson tók við skólastjórn. Veturinn 1981–1982 var gerð
könnun í lærdómsdeild um atvinnuog framhaldsnám hérlendis og erlendis og í verslunardeild um atvinnu og
nám í 5. bekk. Í verslunardeild var

einnig kannað viðhorf til sérstakrar
námsbrautar sem ekki leiddi til stúdentsprófs og reyndust 103 af 189
svarendum hafa áhuga á henni. Kom
fram að 85 nemendur af 170 ætluðu
að setjast í hagfræðideild, 67 í máladeild og 29 í tölvudeild ef stofnuð
yrði. Þetta var kynnt á skólanefndarfundi 14. apríl 1982 en þar var einnig

Nemendur úr 6. bekk í verslunarmenntadeild á svölum Hellusundshússins veturinn 1985–1986.

Erfitt að fá góða kennara
Í Verzlunarskólablaðinu 1987 voru
skólastjóri og útskrifaðir nemendur
beðnir um að leggja mat á reynsluna
af verslunarmenntadeildinni. Ljóst var
að þessi nýjung í náminu hafði bæði
kosti og galla.
Raunhæf verkefni mikilvæg
Í grein sinni lagði Þorvarður Elíasson
áherslu á að megintilgangur verslunarmenntadeildarinnar væri, ólíkt lærdómsdeild, „að búa nemendur undir
vinnu að loknu námi, eða stofnun eigin fyrirtækis“. Þetta hafði hins vegar
viss vandamál í för með sér: „Við uppbyggingu einstakra námsgreina í verslunarmenntadeild hefur á liðnum árum
verið við það meginvandamál að stríða
að erfitt hefur verið að fá til starfa
kennara sem hafa góða þekkingu á
starfsemi fyrirtækja á því sviði sem um
á að fjalla. Uppbygging kennslunnar
hefur því gengið hægar fyrir sig en
æskilegt hefði verið. Engu að síður má
nú sjá merki þess að talsverður árangur hefur náðst. Sérstaklega vil ég geta
þess að kennsla í báðum V-bekkjunum er nú með þeim hætti að þar eru
nú ekki aðeins lögð fyrir raunhæf
verkefni heldur hefur nemendum tekist að afla sér verkefna sem greitt er
fyrir. ... Eigi að minnka bóklegt nám
og auka raunhæfa verkefnagerð þá er
ekkert ákjósanlegra en að afla sér

verkefna sem einhver vill greiða fyrir,
því slík verkefni hljóta að vera gagnleg
og þá um leið raunhæf.“ Þá benti Þorvarður á að námið í verslunarmenntadeild væri þannig byggt upp að auðvelt ætti að vera fyrir þá nemendur,
sem eftir því sæktust, að bæta við sig
einingum síðar, t.d. í öldungadeild, og
fá þá stúdentspróf ofan á verslunarmenntaprófið.
Kynningu skólayfirvalda ábótavant
Halldór Páll Gíslason, nemandi úr
fyrsta útskriftarárgangi verslunarmenntadeildar, sagði að hann og
bekkjarfélagar hans hefðu rekið sig á
að deildin kæmi fólki utan skólans
spánskt fyrir sjónir: „Ekki er hægt að
segja að mikið hafi farið fyrir viðbrögðum atvinnulífsins við nemendum úr þessari deild skólans, þar sem
kynningu skólayfirvalda á deildinni og
námsefni hennar hefur verið mjög
ábótavant. Það kom oft fyrir þegar
nemendur töluðu við forráðamenn
fyrirtækja að loknu námi, að þeir
kæmu alveg af fjöllum er talað var um
verslunarmenntadeild og hvað þá
heldur að þeir hefðu einhverjar hugmyndir um þá sérstöðu sem deildin
hefur innan lærdómsdeildar. Flestir
töldu að hér væri aðeins um að ræða
nafnabreytingu á hinu vel þekkta
verslunarprófi að loknum 4. bekk.“ 0

1983

samþykkt að stofna til sérbrautar sem
ekki leiddi til stúdentsprófs enda sérhæfðu nemendur þar sig í verslunarog skrifstofugreinum. Hin nýja námsbraut hlaut nafnið verslunarmenntadeild og tók til starfa haustið 1983.
Árið 1983 var Helgi Baldursson ráðinn að skólanum og átti meðal annars
að skipuleggja starfsnám og námskeiðahald í samvinnu við Kaupmannasamtökin, Félag íslenskra iðnrekenda og önnur viðlíka samtök.
Helgi annaðist einnig skipulagningu
náms í verslunarmenntadeild að verulegu leyti og kenndi mikið við deildina. Nám við hana tók tvö ár eftir
verslunarpróf og lauk því með verslunarmenntaprófi. Helstu kennslugreinar voru íslenska (með áherslu á
talað mál og ritað), stærðfræði (þar var
tölfræði, líkindareikningur og verslunarreikningur helsta viðfangsefnið),
bókfærsla (þar var lögð áhersla á
skattauppgjör fyrirtækja og kostnaðarbókhald), rekstrarhagfræði (þar var
fjallað um kostnaðarhugtök, markaðsform, verðmyndun og sölustarfsemi)
og tölvufræði (þar var meðal annars
kennd ritvinnsla og gerð áætlunarforrita). Svonefnd verslunarfræði var
helsta nýjungin í námsefni en í þeirri
grein var atvinnuvegum lýst og kynnt-

ir helstu þættir atvinnulífsins, til dæmis með því að fá fulltrúa ýmissa atvinnugreina í heimsókn. Einnig unnu
nemendur að sjálfstæðum verkefnum í
þessari grein.
Verslunarmenntadeild var fámenn
fyrsta skólaárið, aðeins 11 nemendur
voru í fyrsta hópnum, en síðan fjölgaði. Flestir voru nemendur í deildinni
veturna 1993–1995, eða um 40 í árgangi. Þá voru tvær bekkjardeildir í
hvorum árgangi en annars ein. Alls
höfðu 355 nemendur lokið verslunarmenntaprófi þegar hætt var að starfrækja deildina haustið 1998. Deildir
þessar voru auðkenndar með bókstafnum V meðan ein slík var í árgangi
en eftir það með bókstöfunum P og Q.
Hilmar Fenger hvatti til þess á
skólanefndarfundi 9. mars 1983 að athugað yrði hvort atvinnurekendur
gætu tryggt mönnum með verslunarmenntapróf betri laun en öðrum. Sigurður Gunnarsson skólanefndarformaður og Þorvarður Elíasson skólastjóri töldu vafasamt að tengja saman
próf og laun með þessum hætti en
Stefán Ólafur Jónsson var því fylgjandi. Niðurstaðan varð samþykkt þess
efnis að stofnun deildarinnar skyldi
kynnt bæði atvinnulífi og nemendum
4. bekkjar. 0

Hagnýtur undirbúningur
Jón Diðrik Jónsson
Jón Diðrik Jónsson, nemandi í 5.-V,
lýsti því í Verzlunarskólablaðinu árið
1984 hvernig var að vera nemandi í
verslunarmenntadeildinni og sagði þá
meðal annars: „Þeir nemendur sem
eru í 5.-V eða stóru fjölskyldunni, eins
og við gárungarnir í bekknum köllum
bekkinn (við erum aðeins 11), eru yfir
heildina allir mjög ánægðir með þá
reynslu sem komin er á deildina,
námsefnið er tekið skemmtilegum
tökum og við erum einstaklega heppin
með kennara, auk þess er mjög þægilegt að vera svona fá. Greinarhöfundur
var hikandi að fara í þessa deild en er
nú nokkuð ánægður með ákvörðun
sína og telur að fögin séu „praktísk“ og
lítur sérstaklega vonaraugum til næsta
vetrar þar sem markaðsfræði og sölufræði verða kennd.“ Jón Diðrik lýsti
líka námsefninu og nefndi sérstaklega
hið nýja fag, verslunarfræði: „Er þetta
fag skoðun á atvinnuvegum Íslendinga, orkuöflun, verslun og viðskiptum og ýmsu fleira. Þótt farið hafi verið
frekar hægt í þessu fagi út af þróunarsjúkdómi, þá tel ég þetta eiga eftir að
koma okkur að miklu gagni.“
Þremur árum síðar var Jón Diðrik

beðinn um að líta til baka og svara því
hvort námið hefði reynst sér vel. Hann
svaraði því játandi: „Verslunarmenntaprófið hefur reynst mér hagnýtur undirbúningur fyrir starfsnám og síðan
vinnu í hagdeild Olíuverslunar Íslands
og fyrir háskólanám í markaðsfræðum
sem ég stunda í Bandaríkjunum. Viðtökur við náminu hjá yfirmönnum í
Olís og hjá prófessorum í skólanum
hafa verið mjög jákvæðar. ... Ég er viss
um að verslunarmenntadeildin verður
sterk deild í framtíðinni ef skólayfirvöld leggja alúð við að þróa hana og
styrkja. Einnig áttar fólk sig á að töframáttur hvítrar húfu er ofmetinn og að
íhaldssemi er ekki alltaf besta og/eða
eina lausnin.“
Þess má geta að Jón Diðrik hóf að
loknu háskólanámi störf hjá Coca
Cola og vann á þess vegum meðal
annars í Noregi, Póllandi, Slóveníu og
Singapúr, ýmist sem millistjórnandi
eða forstjóri. Hann flutti aftur til Íslands þegar honum var boðið starf forstjóra Ölgerðar Egils Skallagrímssonar.
Hann er nú framkvæmdastjóri fjárfestinga- og alþjóðasviðs hjá Íslandsbanka. 0

1984
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Langur vinnudagur
Á að innleiða
nemenda og kennara í starfsnáminu
líkamsrefsingar?
Málfundafélagið 75 ára
Hinn 17. október 1983 hélt Málfundafélag Verzlunarskólans upp á 75 ára
afmæli sitt með ræðukeppni milli
kennara og nemenda. Umræðuefnið
var hvort innleiða skyldi líkamsrefsingar í skólum. Kennarar mæltu með
því og nemendur mæltu á móti því. Í
liði kennara voru Árni Hermannsson
sögukennari, Sæmundur Sæmundsson

tölvukennari, Benedikt Jóhannesson
stærðfræðikennari og Aðalheiður
Karlsdóttir stærðfræðikennari, sem var
liðstjóri. Lið nemenda var skipað Ólafi
Haraldssyni, Felix Bergssyni, Þorsteini
Bachmann og Jóni Karli Helgasyni liðstjóra. Keppnin var jöfn og spennandi
en að lokum fóru nemendur með sigur af hólmi. 0

Veturinn 1983–1984 voru starfsnámskeið haldin í þriðja sinn í Verzlunarskólanum. Verzlunarmannafélag
Reykjavíkur ákvað sem fyrr að leggja
skólanum lið og borga helming af
þátttökugjaldi fyrir félagsmenn sína.
Þá höfðu samningar tekist við Starfsmenntunarsjóð ríkisstarfsmanna og
Starfsmenntunarsjóð borgarstarfsmanna um að þeir myndu borga þátttökugjald fyrir félagsmenn sína að
fullu en Verzlunarskólinn veitti á móti
10% afslátt af þátttökugjaldi. Að þessu

sinni voru sjö hefðbundin námskeið í
boði. Auk þess var boðið upp á styttri
námskeið sem hugsuð voru sérstaklega fyrir fólk úr ákveðnum starfsgreinum og unnin í samvinnu við einstök fyrirtæki.
Kennarar á námskeiðunum voru í
flestum tilvikum kennarar við Verzlunarskólann og má þar á meðal nefna
Valdimar Hergeirsson, Helga Baldursson, Kristínu I. Jónsdóttur, Jóhönnu
Björnsdóttur og Tómas Bergsson. Í
Viljanum þennan vetur lýsti Tómas
dæmigerðri kennslustund í starfsnáminu: „Klukkan er 19:10. Tími hefst í
starfsnáminu. Nemendur hafa komið
sér fyrir í kennslustofunni sem ekki
hefur náð að þorna eftir gusuganginn í
ræstinganemunum. Ég hef alltaf samviskubit í þessum kvöldtímum sem
nemendur hafa borgað fyrir stórar
upphæðir en fá svo kennara sem er að
kenna sinn 10. og 11. tíma yfir daginn. Það eru þó enn um 15 nemendur
sem halda tryggð við tímana og mæta
reglulega. Ég hef alltaf dáðst að þessu
fólki sem er tilbúið til að koma eftir
langan og erfiðan vinnudag og sitja í
bókfærslutímum og hlusta á kennarann. Hér er yfirferðin hröð og krafa
um heimavinnu mikil.“ 0

Minni heimavinna
„Þessi bók getur minnkað heimavinnuna
þína um helming,“ sagði bóksalinn.
„Ég ætla að fá tvær.“
Kristín I. Jónsdóttir leiðbeinir nemendum í kennslustund.

Viljinn, 4. tbl. 1983

Ekkert um rauðsokkukenningar gefið
Helga Jónsson ræstingakona

Á

árunum eftir síðari heimsstyrjöld kom fjöldi Þjóðverja til Íslands í leit að betri lífskjörum.
Atvinnuleysi var mikið í Þýskalandi og
margir höfðu misst heimili sín. Alls
komu um 300 Þjóðverjar til Íslands á
þessum árum, flestir á aldrinum
19–25 ára. Í fyrsta hópnum sem kom
hingað til lands árið 1949 voru 50
karlmenn og 130 konur. Tæpum þrjátíu árum síðar var einn þessara innflytjenda, Helga Jónsson, ráðinn til að
annast ræstingar í Verzlunarskólanum.
Á níunda áratugnum mátti jafnan
finna hana á göngum skólans við störf
sín. Þrátt fyrir mikla vinnusemi gaf
hún sér gjarnan tíma til að spjalla við
nemendur og kennara um daginn og
veginn og miðla af reynslu sinni.
Byrjaði að vinna tíu ára
Haustið 1983 birtist forvitnilegt viðtal
við Helgu í Viljanum. Þar kemur meðal
annars fram að hún sé fædd í AusturPrússlandi árið 1926 og að hún hafi
búið þar við kröpp kjör á æskuárum
sínum: „Ég byrjaði 10 ára að vinna við

að tína bláber í skóginum og seldi þau
hér og þar. Maður hrósaði bara happi
að fá vinnu, því atvinnuleysið var mikið og fátæktin hræðileg,“ segir hún
meðal annars. Helga hafði nýlokið
barnaskóla og hafið nám í hárgreiðslu
þegar síðari heimsstyrjöldin skall á.
Hún var þá 13 ára gömul. „Fólk svalt
þar heilu hungri og ekkert var hægt að
kaupa í hálf matarlausum búðum
nema með matarmiðum sem vart
nægðu til að halda í fólki líftórunni.
Fjölskylda mín tvístraðist og pabbi og
mamma fóru hvort í sína áttina og
hittust ekki aftur fyrr en löngu eftir
stríðið. Pabbi sendi okkur systkinin í
burtu 1945. Ég vann þá hjá þýsku
flugfélagi og varð viðskila við systkini
mín og settist að í bænum Rubel í
Þýskalandi. Þar bjó ég í tvö ár uns ég
sá auglýst eftir vinnukrafti til Íslands.
Ég sló til og hef búið hér síðan.“
Fyrst eftir að Helga kom til landsins
vann hún í kaupfélaginu í Borgarnesi
og kynntist þar eiginmanni sínum. Þau
giftu sig árið 1951 og eignuðust fimm
börn. Eftir að börnin voru komin á

1983

Helga Jónsson mátti muna tímana tvenna.

fullorðinsár réð Helga sig í vinnu hjá
Verzlunarskólanum. Hún hóf störf árið
1976 og vann í fyrstu aðeins á kvöldin
en bætti smám saman við sig vinnu og
á níunda áratugnum vann hún fullan
vinnudag við ræstingarnar.
Poppkorn í hverju horni
Aðspurð um samskipti sín við skólayfirvöld segir hún: „Þau eru ágæt en

samt finnst mér Þorvarður ekki nægilega uppörvandi. Mér þykir mjög vænt
um þegar mér er hrósað fyrir góð störf
enda hvetur það mann til dáða. Eða
látin vita ef ekki er nægilega vel gert.
Einnig sárnar mér að við skúringadömurnar erum ekki spurðar álits áður en t.d. er ráðist í stólakaup. Nýju
léttklæddu stólarnir eru t.d. með járnlappir sem koma með leiðinlega svarta
rönd á gólfið og skapa margfalt meiri
vinnu fyrir okkur.“
Helga segist kunna ágætlega við
starfið í skólanum: „Ég er þannig gerð
að mér finnst allt gaman sem ég geri,“
segir hún. Hún segist einnig þrífa allt
heima hjá sér. Eiginmaðurinn fái
hvorki að þrífa né snerta bílinn, „enda
er mér ekkert um rauðsokkukenningar
gefið,“ bætir hún við. Að lokum hvetur Helga nemendur til að ganga betur
um. „Poppkorn og annar óþrifnaður
liggur í hverju horni og engum hugkvæmist að taka þetta upp. Fólk virðist almennt ekki gera sér grein fyrir að
það er hægt að spara stórfé með að
þrífa betur.“ 0

1984

Versló - hluti 7 (191-216)

27.9.2005

18:08

Page 207

í

100 ár

207

Nemendur áttu það til að plata kennara með sér á kaffihús á miðjum skóladegi. Hér má sjá unga
stúlku spá fyrir skólabróður sínum á kaffihúsi í miðbænum.

Frí í næsta tíma!
Hér má sjá þau Jóhönnu Jónasdóttur og Gísla Kjærnested í hlutverkum sínum í Rocky Horror.

Rocky Horror á
Nemendamóti
Á

Nemendamótinu 1984 flutti
Verzlunarskólakórinn, undir
stjórn Jóns Ólafssonar, lög úr
kvikmyndinni Rocky Horror Picture
Show sem notið hafði mikilla vinsælda nokkrum árum fyrr.
Með stór hlutverk í sýningunni
fóru Gunnar Guðbjörnsson, Felix

Bergsson, Gísli Kjærnested og Jóhanna Jónasdóttir og fór svo að
kjarni hópsins, ásamt völdum kórfélögum og hljómsveit, tróð upp með
atriði úr sýningunni utan skólans að
Nemendamóti loknu, meðal annars á
skemmtistaðnum Klúbbnum við
Borgartún. 0

Einn kaldan nóvemberdag var okkur
tilkynnt að það væri frí í einum tíma.
Svo að við ákváðum að gera eitthvað
í labbitúr. Við yfirgáfum stofuna í
skyndi og skunduðum niður í
Hljómskálagarð. Þar hituðu menn sig
upp við að henda snjóboltum í þessa
líka forláta styttu sem stóð þarna og
hreyfði sig ekki þótt hent væri í hina
ýmsu viðkvæmu staði. Eftir myndatöku ákváðum við að skreppa í townið (bæinn). Á leiðinni í bæinn reyndi
einn að fyrirfara sér í Tjörninni sem
tókst heldur illa. Óstaðfestar fregnir

Unnur Steinsson

1983

Viljinn, 4. tbl. 1983

Nemendur fylkja sér um J.R.
Ewing og Sjálfstæðisflokkinn
Vorið 1984 gerðu tveir nemendur í 4.
bekk, þeir Jónas Friðrik Jónsson og
Magnús Þorkell Bernharðsson, skoðanakönnun fyrir Viljann. Þar var meðal

Ungfrú Ísland kemur
úr Verzlunarskólanum
Verzlunarskólinn hefur lengi haft
orð á sér fyrir fegurð skólastúlknanna. Þessi ímynd skólans var
óvenjusterk á árunum 1982–1984
þegar stúlkur úr skólanum voru
krýndar Ungfrú Ísland þrjú ár í röð.
Þetta voru þær Unnur Steinsson,
sem lauk verslunarprófi árið 1981,
Guðrún Möller, sem lauk stúdentsprófi úr skólanum 1984, og Berglind Johansen, sem lauk verslunarprófi árið 1984 og stúdentsprófi
þremur árum síðar. 0

herma að eftir að hann var dreginn
ískaldur og blautur upp úr grunnri
Tjörninni hefði hann viljað oní aftur
og sagðist ekki vilja fara í þýsku sem
var þá næsti tími á eftir. Eftir þetta
sáum við „to our great surprise“ að
við vorum að verða of sein í skólann
svo við fjölmenntum upp eftir og eftir að hafa dröslast upp í stofu 12 í
gamla skólanum og rétt sest kom
þýskukennarinn inn og einn ónefndur hoppaði út um gluggann og sást
ekki meira þann daginn.

Berglind Johansen

Guðrún Möller

annars spurt um það hvaða stjórnmálaflokk viðkomandi myndi styðja ef
hann hefði atkvæðisrétt. Um 82%
þeirra sem tóku afstöðu sögðust kjósa
Sjálfstæðisflokkinn en hinir flokkarnir
reyndust aðeins hafa 2–5% fylgi hver.
Þess ber að gæta að 39% aðspurðra
töldu sig ekki færa um að taka afstöðu
að svo stöddu. Sé tekið tillit til þess
var fylgi Sjálfstæðisflokksins í könnuninni um 50%.
Í könnuninni var einnig spurt um
sjónvarpsáhorf nemenda. Í ljós kom
að bandaríski framhaldsmyndaflokkurinn Dallas naut mestra vinsælda en
73% nemenda horfðu reglulega á
hann. Eftirlætispersóna nemenda í
þáttunum var olíuauðkýfingurinn J.R.
Ewing sem hlaut 79% fylgi. Eiginkona
hans, hin drykkfellda Sue Ellen, hlaut
7% atkvæða og hin ljóshærða Lucy
aðeins rúmlega 1%. Vert er að vekja
athygli á því að skoðanakönnunin var
framkvæmd eftir að Pamela, hin fagra
mágkona J.R. Ewings, hafði lokið leik
sínum í þáttunum. 0
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Skólastofur til sölu!
Óvenjulegar fjáröflunarleiðir fyrir nýju skólabygginguna

B

ygging hins nýja skólahúss var
mikil framkvæmd og dýr. Hún
var, svo sem fram hefur komið,
fjármögnuð að hluta með lántöku í
Lífeyrissjóði verslunarmanna. Meira fé
rann til skólabyggingarinnar, svo sem
rekstrarafgangur og annað fé úr sjóðum skólans. En betur mátti ef duga
skyldi.

Fjáröflunarnefndir hefja störf
Þorvarður Elíasson skólastjóri lagði á
fundi Verslunarráðs 7. nóvember
1983 fram hugmyndir um fjáröflun
sem beindist að því að gefa velunnurum skólans kost á að leggja til byggingarinnar tiltekna fjárhæð sem næmi
andvirði eins, tveggja eða fjögurra
vetra náms eins nemanda (32.000 kr.,
64.000 kr. eða 128.000 kr.). Einnig
áttu menn kost á því að gefa vinnuherbergi í hina nýju byggingu (metið
á 280.000 kr.), kennslustofu
(500.000 kr.) eða sérkennslustofu
(800.000 kr.). Nöfnum gefenda
vinnuherbergja eða kennslustofa
skyldi komið fyrir á hurð viðkomandi
stofu en nöfnum annarra gefenda á
vegg við hátíðarsal skólans. Verslunarráð samþykkti þessar hugmyndir.
Hafði þetta veruleg áhrif.
Verslunarráð kaus fjáröflunarnefnd
á fundinum og var Gísli V. Einarsson
formaður hennar. Nefndin skyldi
undirrita áskorun til fyrirtækja og
koma saman á fund vikulega en þar

yrði ákveðið hver tæki að sér fyrsta
viðtal við forráðamenn hvers fyrirtækis. Tveimur dögum síðar var kosin fjáröflunarnefnd Verzlunarskólans.
Hún skyldi senda öllum útskrifuðum
nemendum skólans fjáröflunarbréf og
hrinda af stað söfnun hjá öllum útskrifuðum árgöngum frá skólanum.
Málið var síðan kynnt helstu samtökum um verslun og fjáröflunarnefnd
Verzlunarskólans hóf vinnu að skrá
yfir útskrifaða nemendur.
Góðar undirtektir fyrirtækja
Fjáröflunarnefnd Verslunarráðs sendi
út dreifibréf til félagsmanna sinna og
er það dagsett 9. nóvember 1983. Þar
kemur fram að Verzlunarskóli Íslands
sé að reisa nýtt skólahús og að byggingarkostnaður sé áætlaður 136 milljónir króna. Stjórn Verslunarráðs leggur áherslu á nauðsyn þess að skólinn
haldi sjálfstæði sínu gagnvart hinu
opinbera og reyni því að losna við að
sækja um fjárframlög úr ríkissjóði til
þessara framkvæmda. Tekið er fram
að eignir skólans ásamt lánum eigi að
standa undir meginhluta byggingarkostnaðar en Verslunarráð hafi ákveðið að beita sér fyrir söfnun 13 milljóna króna sem á vanti til framkvæmdanna. Viðbrögð voru góð. Til
voru þau fyrirtæki sem greiddu þegar
í stað andvirði vinnuherbergis eða
kennslustofu. Samtals gáfu fyrirtæki
og einstaklingar um einn tug vinnu-

Skólastofa í nýja skólahúsinu merkt Einari J.
Skúlasyni.

herbergja, hálfan annan tug venjulegra kennslustofa og tvær til þrjár
sérkennslustofur. Samtals höfðu safnast 16.736.000 krónur í árslok 1989
en þá var söfnuninni hætt. 0

Þorvarður rúllaði mér upp
Tómas Tómasson veitingamaður
Tómas A. Tómasson veitingamaður
stundaði nám í Verzlunarskólanum á
sjöunda áratugnum. Það lá ef til vill
alltaf beint við hjá honum að fara í
Verzló því að hann ólst upp hjá ömmu
sinni og afa, Lovísu og Lárusi Fjeldsted, en þau komu bæði við sögu
Verzlunarskólans á upphafsárum hans.

1984
✔ Kvóti á fiskveiðar tekur gildi
✔ Jóhannes Páll II páfi útnefnir Þorlák
✔
✔
✔
✔

Þórhallsson Skálholtsbiskup
verndardýrling íslensku þjóðarinnar
Kvikmyndin Hrafninn flýgur eftir Hrafn
Gunnlaugsson frumsýnd
Eiturefnaleki í verksmiðju í Bhopal á
Indlandi verður þúsundum manna að bana
Yuri Andropov aðalritari Kommúnistaflokks Sovétríkjanna látinn. Öldungurinn
Chernenko tekur við völdum
Indira Gandhi forsætisráðherra Indlands
myrt við heimili sitt í Nýju-Delhí

Var Lovísa til að mynda fyrsti dúx
skólans. Tómas á góðar minningar úr
Verzlunarskólanum og segir að námið
þar hafi komið sér vel í viðskiptalífinu.
„Ég er mjög ánægður með Verzló og
mér þykir mjög vænt um hann. Ég er
stoltur af því að hafa verið í Verzló og
mjög þakklátur fyrir þá menntun og
það veganesti sem ég fékk þar. Ég vil
hvetja ungt fólk, sem ætlar að fara út í
sjálfstæðan atvinnurekstur og stjórnunarstörf, að fara þangað.“
Nú um stundir er skrifstofa kerfisstjóra skólans merkt Tómasi og veitingastaðnum Hard Rock Café sem var
í eigu hans um langt skeið. Í Verzlunarskólablaðinu árið 1996 sagði Tómas
frá því hvernig merkingin er tilkomin:
„Árið 1983 seldi ég Tommahamborgara og átti einhvern afgang. Þá hringdi
Þorvarður Elíasson í mig. Á þessum
tíma var bygging nýja skólahússins að
hefjast og ég vissi að til að styrkja
framkvæmdirnar var hægt að kaupa
lítið spjald á 32 þúsund krónur, aðeins stærra spjald á 64 þúsund, vinnuherbergi á 280 þúsund eða kennslu-

1983

Tómas A. Tómasson.

stofu á hálfa milljón. Ég kannaðist aðeins við Þorvarð en hann bað mig að
koma í skólann í viðtal og ég vissi að
hann ætlaði að reyna að fá mig til að
styrkja skólann. Ég var harðákveðinn í
því að gefa honum 32 þúsund. Síðan
fór ég á fundinn og hann rúllaði mér
upp, gjörsamlega, en ég fór út og
skildi eftir mig vinnuherbergi. Ég er
mjög stoltur af því.“ 0

1984

Lífseigar
auglýsingar
Til þess að fá kennslustofu merkta
nafni sínu þurftu fyrirtæki að leggja
til fé að upphæð 500.000 kr. Styrktarlínur voru prentaðar á skildi sem
síðan voru festir á bæði hurðir
kennslustofa og hurðir að vinnuherbergjum kennara. Fyrirtækin mörkuðu sér þannig áþreifanleg spor í
sögu skólans. Skjöldurinn hefur töluvert auglýsingagildi um leið og hann
minnir nemendur á hvaða fyrirtæki
hafa stutt vel við skólann. Þau félög
og fyrirtæki sem styrktu skólann
með þessum hætti voru B.M. Vallá,
Dreifing, Eggert Kristjánsson, Eimskip, Einar J. Skúlason, Flugleiðir,
Hafskip, Heimilistæki, Hekla, H.
Benediktsson, Kristján Siggeirsson,
Nathan og Olsen, O. Johnson &
Kaaber, Saltsalan, SÍF, Síld & fiskur,
Skrifstofuvélar, Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, Tómas Tómasson–Hard Rock, Verzlunarbankinn,
Verzlunarmannafélag Reykjavíkur og
Þýsk-íslenska. Ljóst er af þessari
upptalningu að í sumum tilvikum
eru hurðir kennslustofanna orðnar
minnisvarðar um fyrirtæki sem heyra
sögunni til. Þá styrkti fjöldi fyrirtækja
skólann með upphæð sem nam
kostnaði við nám eins nemanda í
eitt til fjögur ár. Mörg þessara rausnarlegu fyrirtækja voru annaðhvort í
eigu fyrrverandi nemenda skólans
eða var stjórnað af þeim. 0
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Stærðfræðikennsla í
endurskoðun
S

túdentar frá Verzlunarskóla Íslands fengu lengi vel ekki aðgang að öllum háskóladeildum.
Nám í raungreinum við skólann taldist til dæmis ekki vera nægileg undirstaða undir nám við verkfræðideild
Háskóla Íslands. Verzlunaskólanemendur, sem hefja vildu slíkt nám, urðu
að stunda viðbótarnám í tilteknum
greinum utan skólans og ljúka prófi í
þeim. Úr þessu vildu menn bæta.
Stærðfræðival í 5. bekk
Þorvarður Elíasson skólastjóri kvaðst á
skólanefndarfundi 26. janúar 1983
hafa kannað og látið kanna kennsluefni við skólann. Dr. Benedikt Jóhannesson, sem hafði verið ráðinn stærðfræðikennari við skólann haustið
1982, hafði gefið það álit að kennsluefni í stærðfræði við skólann væri
nokkuð gott og að unnt ætti að vera
að kenna allt námsefni stærðfræðideilda við skólann. Til álita kæmi að
hraða yfirferð í bókfærslu og stærðfræði enda gæfi það kost á aukinni
stærðfræðikennslu og einnig á því að
hefja kennslu í eðlisfræði í lærdómsdeild. Stúdentar frá Verzlunarskólanum gætu hafið nám við verkfræði- og
raunvísindadeild eftir slíka breytingu
og án frekara náms.
Þorvarður reifaði síðan þá hugmynd
á skólanefndarfundi 9. mars 1983 að
um haustið yrði farið hraðar yfir
námsefnið í bókfærslu og ekki kafað
jafn djúpt í reikningaskipan og færslutækni og verið hefði. Tíma þeim sem
áynnist við þetta skyldi varið til að
auka kennslu í stærðfræði. Kennsla í
eðlisfræði í hluta lærdómsdeildar væri
einnig til umræðu. Skólanefnd samþykkti að hugmyndum þessum skyldi
komið í framkvæmd og þær kynntar
vel nemendum og talsmönnum atvinnulífsins. Næsta haust var boðið
upp á stærðfræðival í 5. bekk hagfræðideildar. Nægilega margir nemendur þáðu boðið til að unnt væri að
setja á stofn einn bekk sem legði stund
á nám af þessu tagi.
Þungur róður nemenda
Námið í stærðfræðivalinu reyndist
ýmsum erfitt svo sem ráða má af eftirfarandi frásögn úr Verzlunarskólablaðinu 1984: „Síðastliðið vor tóku nokkrir
nemendur í Verzló þá afdrifaríku
ákvörðun að fara í raungreinabekk
sem er alger nýjung hér í Verzló. Þrátt
fyrir allar viðvaranir héldum við í
þennan bekk full af bjartsýni og við
gerðum okkur grein fyrir að við yrðum að komast yfir sama og jafnvel
meira námsefni en aðrir á sama tíma.
En brátt hvarf bjartsýnin, bekkurinn
tók að þynnast. Einn hvarf alveg en

Úlfar Kristmundsson stærðfræðikennari í kennslustund.

annar lét sér nægja að færa sig um set.
Við sem eftir vorum fórum að efast um
að nokkur yrði eftir að vori og stóra
spurningin var hver flýði næst. Námsefnið í 5.-X er ekki svo ýkja frábrugðið
því sem gengur og gerist í öðrum
bekkjum hagfræðideildar, aðeins eðlisfræði hefur verið bætt við. Hraðferðin
í efnafræðinni er vel viðráðanleg en í
stærðfræðinni væri einn tími til viðbótar á viku vel þeginn. Þá er óhætt að
fullyrða að tölvur og eðlisfræði taki
hvað mestan tíma frá okkur í heimanámi. Eðlisfræðin olli okkur miklum
vonbrigðum. Þrátt fyrir fjöldann allan
af aukatímum og aukadæmum höfum
við komist yfir tiltölulega lítið efni og
skilningur á námsefninu er mjög takmarkaður. ... Greinilega hefur komið í
ljós að tölvur eiga betur við suma en
aðra. Fyrir flesta er þetta tímafrekasta
fagið því við verðum að fara í tölvuklúbbinn allavega einu sinni í viku, oft
tvisvar, til þess að dragast ekki aftur
úr. Síðan er það oft að við erum miklu
lengur að vinna verkefnin en þyrfti
vegna þess hversu óljóst við vitum
hvað við eigum að vera að gera.“
Stærðfræðival í 4. bekk
Ekki var þetta eina breytingin á stærðfræðikennslu í skólanum því haustið
1983 var nemendum þeim sem settust
í 4. bekk einnig boðið upp á sérstakt
stærðfræðival. Þá var stærðfræðitímum
fjölgað á kostnað bókfærslu. Stærðfræðitímar urðu samtals sjö að vikulegum próftíma meðtöldum. Markmið
var tvíþætt. Í fyrsta lagi skyldi bilið á
milli stærðfræði þeirrar, sem kennd
var í hagfræðideild 5. bekkjar og í 4.

1983

bekk, brúað en einnig var stefnt að því
að jafna stærðfræðikennsluna í stærðfræðivali við Verzlunarskólann og í
stærðfræðideildum menntaskólanna.
Boðið var upp á frjálsa tíma en þar
voru gefnar skýringar á þeim atriðum
sem nemendur höfðu átt í erfiðleikum
með að tileinka sér.
Benedikt Jóhannesson annaðist
kennslu í stærðfræðivali í 4. bekk, eins
og í 5. bekk, og skipulagði hana. Þessi
tilraun virðist hafa tekist vel svo sem
ráða má af eftirfarandi ummælum eins
nemandans úr 4. bekk: „Ég held, í
ljósi reynslu minnar, að allir þeir, sem
ágætir eru bæði í stærðfræði og bókfærslu og ... ekki ætla í máladeild,
ættu að velja stærðfræðivalið því að
það gæti opnað þeim möguleika
seinna meir, t.d. ef menn ... ætla í
verkfræði í háskólanum eða læknisfræði svo dæmi sé nefnt.“
Stærðfræðideild festist í sessi
Höfundur greinarinnar um fyrstu
nemendur í stærðfræðivali í 5. bekk
virðist gera nokkuð mikið úr brottfalli
úr bekknum. Það hefur vissulega verið
nokkurt, nemendur í bekknum voru
aðeins 19 um vorið en voru yfirleitt
21–25 í öðrum bekkjardeildum 5.
bekkjar. Stærðfræðival var rekið næstu
ár í einni bekkjardeild 5. og 6. bekkjar
hvors um sig og verður ekki séð að
þær bekkjardeildir hafi verið fámennari en aðrar ef fyrsta starfsárið er undanskilið. Deildir þessar gengu fyrstu
árin undir nöfnunum eðlisfræðideild
eða stærðfræðival en frá og með skólaárunum 1986–1988 er getið um
stærðfræðideild í skólaskýrslum. Skýr-

ing þessa er sú að skólanefnd samþykkti fyrst formlega stofnun stærðfræðideildar við skólann 9. maí 1986.
Þá var einnig samþykkt að nemendur
úr þessum deildum skyldu teljast útskrifaðir stúdentar úr stærðfræðideild
skólans og nemendur úr hliðstæðum
bekkjum í 4. bekk með verslunarpróf
stærðfræðideildar. Þorvarður Elíasson
flutti tillögu þessa. 5. bekkjum í
stærðfræðideild fjölgaði í tvo á skólaárinu 1989–1990 og næsta skólaár
voru tvær slíkar deildir einnig í 6.
bekk, X og T bekkir. Stærðfræðivali í
4. bekk var einnig haldið uppi næstu
ár og náði flest ár til tveggja bekkjardeilda.
Stúdentar úr stærðfræðideild (eðlisfræðideild eða stærðfræðivali) höfðu
greiðan aðgang að verkfræði- og raunvísindadeild Háskólans enda gerði
deildin ekki kröfur um sérstakan undirbúning fyrstu árin sem boðið var
upp á nám af þessu tagi við Verzlunarskólann. Háskólinn viðurkenndi síðan
stærðfræðideildina í Verzlunarskólanum sem eðlisfræðideild þegar nám frá
slíkum deildum var gert að skilyrði
fyrir að fá að setjast í verkfræðinám.
Orsakir þessa kunna að vera tvær.
Nemendur úr stærðfræðideild Verzlunarskólans höfðu staðið sig vel í
námi við verkfræði- og raunvísindadeild og prófdómarar við Verzlunarskólann í stærðfræði síðustu áratugi
hafa verið úr hópi fastra kennara verkfræði- og raunvísindadeildar. Starfsmönnum þeirrar deildar var því vel
kunnugt um það námsefni í stærðfræði sem nemendur stærðfræðideildar
áttu að tileinka sér. 0
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Við kölluðum okkur
máladeildarjússurnar
Þorsteinn Bachmann leikari

Þ

orsteinn Bachmann leikari og leikstjóri var nemandi í Verzlunarskólanum á árunum 1981–1985. Hann
lét mikið að sér kveða í félagslífinu, var
liðtækur ræðumaður, sat í 4. bekkjarráði
og í 6. bekk var hann formaður
Skemmtinefndar.
Í viðtali við Verzlunarskólablaðið árið

1992 rifjar Þorsteinn upp námsárin og
segir svo frá: „Ég var í máladeild og við
vorum sjö strákar í bekknum sem var
algjört fjöldamet. Við kölluðum okkur
máladeildarjússurnar og vorum alltaf eitthvað að fíflast. Við vorum eiginlega hálfgerð listaklíka og höfum flestir farið út í
eitthvað þess háttar.“ Með Þorsteini í

Vídeónefnd festi helstu atburði félagslífsins á filmu. Ólafur Haraldsson „máladeildarjússa“ er hér við
upptökuvélina.

Hvað er
tölvubanki?
Um þessar mundir er Iðnaðarbankinn
að hefja nýja þjónustu fyrir viðskiptavini sína – tölvubanka – sem opinn
er hvenær sólarhrings sem er allan
ársins hring. Með LYKILKORTI (sem er
plastkort af sömu stærð og venjulegt
greiðslukort) er hægt til að byrja með
að taka reiðufé af tékkareikningi og af
sérstökum sparireikningi. Lykilkort er
því debetkort, en ekki kreditkort. Lykilkortið er sett í rauf á tölvubankanum,
lykilnúmerið sem viðskiptavininum er
úthlutað er slegið inn á lyklaborðið og
leiðbeiningar um hvað viðskiptavinurinn eigi að gera birtast jafnóðum á
skjá tölvubankans. Þar sem takmarkað
seðlamagn kemst í seðlahylki hvers
tölvubanka hefur 5.000 króna úttektarhámark pr. viðskiptavin á sólarhring
verið ákveðið, svo ekki þurfi í sífellu
að bæta seðlum í seðlahylkin ef mjög
háar upphæðir eru teknar út hverju
sinni. Þeir viðskiptavinir sem þurfa að
taka út hærri upphæðir gera það hjá
gjaldkerum. Komi viðskiptavinur í
tölvubankann á afmælisdaginn sinn
birtist textinn „Til hamingju með afmælið“ á skjánum.
Úr viðtali við Magnús Pálsson,
forstöðumann markaðssviðs
Iðnaðarbanka
Verzlunarskólablaðið 1985.

Þorsteinn. „Á síðasta ármálabekknum voru meðal
inu mínu í Verzló lék ég
annars þeir Gunnar Guðí skólaleikritinu, Rauðbjörnsson söngvari, Steinhettu ... Þarna fékk maðgrímur Ólafsson, upplýsur allt í einu tækifæri til
ingafulltrúi í forsætisráðuþess að sýna á sér allt
neytinu, og Ólafur Haraldsaðra hlið. ... Þarna lék ég
son, grafískur hönnuður.
í fyrsta skipti og þetta
Þorsteinn lætur vel af févar algjör kúvending fyrlagslífinu þó að það hafi
ir mig. Ég var ekkert
stundum tekið tíma frá námorðinn ákveðinn hvað ég
inu: „Það skiptir í rauninni
Þorsteinn Bachmann árið 1983.
ætlaði að gera. ... Var
meira máli að hafa fengið
jafnvel að pæla í að fara í lögfræði eða
þennan þroska í gegnum félagslífið en
það sem maður fékk í gegnum skólabæk- læknisfræði. Þarna kom svo leiklistin
upp.“
urnar. ... Ég man þegar ég fór á fyrsta
Eftir útskrift úr Verzló dvaldi Þorsteinn
ræðunámskeiðið. Þá hristust lappirnar
í Bandaríkjunum í eitt ár. Eftir heimkomsvo mikið að maður var feginn að það
una fór hann í leiklistarskóla hjá Helga
sást ekki í þær. Það var eins og maður
Skúlasyni og síðar í Leiklistarskóla Ísværi að hrynja í gólfið, samt reyndi maðlands þaðan sem hann útskrifaðist árið
ur nú að halda andlitinu. Ég man að ég
1991. Á þessu tímabili leikstýrði hann
hét því að fara aldrei aftur, en svo nátttveimur verkum í Verzlunarskólanum,
úrulega smá lagaðist þetta.“
Fyrstu sporin á leiklistarbrautinni voru Breakfast Club árið 1987 og Börnum mánans árið 1991. Þorsteinn var leikhússtjóri
einnig stigin í Verzlunarskólanum. „Ég
hjá Leikfélagi Akureyrar árin 2002–2004
hefði t.d. aldrei farið í leiklist hefði ég
og starfar nú sem leikari á Akureyri. 0
ekki kynnst henni í skólanum,“ segir

Tölvukennsla í sókn
Haustið 1982 var keypt nýtt netkerfi
fyrir Commondore-tölvurnar í Verzlunarskólanum og nýtt ritvinnsluforrit
sem nefndist Paperclip. Baldur Sveinsson, sem kenndi bæði stærðfræði og
tölvufræði, hafði yfirumsjón með
tölvukerfum skólans en sumarið 1983
var Örn Hansen ráðinn til að bæta
tölvuforrit skólans og umskrifaði hann
m.a. stýrikerfi vélanna þannig að um
vorið 1984 voru allar tölvur komnar
með íslenskt lyklaborð. Nokkru síðar
hafði honum einnig tekist að aðlaga
ritvinnsluforritið að íslensku stafrófi.
Örn hafði lokið verslunarprófi frá VÍ
vorið 1983 og var að mestu sjálfmenntaður í tölvufræðum.

Krossaspurningar
á prófi í tölvufræði
Merkið við leyfilegar BASIC-setningar.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

1983

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

10 input “Hvert er nafnið”; na
10 for j = k to 100 by 10
20 read x 1(y)
5 dim 1x,y (2), z (2,3)
30 let x = 10.2567
40 if rnd (0) = -1 then 2000
20 left $ (a$,3) = “abc”
10 a$ = left$ (a$,3)
20 gosub 30000
10 a (1,2) = a (1,2) + b (f (i))

Nemendur í kennslustund í tölvufræði. Örn Hansen, sem er aftast fyrir miðju, vann að þróun tölvukerfa
fyrir skólann.

Sumarið 1983 var haldið ritvinnslunámskeið í skólanum fyrir kennara
skólans og skólaárið 1983–1984 var
kennslu á tölvur þannig háttað: 3.
bekkur lærði blindskrift á talnaborð
(reiknivélaborð) tölvanna og til þess
var notað forrit sem hannað var af
Baldri Sveinssyni. Þá lærðu nemendur
einnig almenna ritvinnslu, auk þess
var þeim kennd undirstaða í forritunarmálinu BASIC. Í 4. bekk lærðu nemendur að forrita samkvæmt BASIC og
þeim var kynnt notkun áætlanagerðarforritsins VISICALC. Tölvufræði var
skyldugrein bæði í 3. og 4. bekk og
voru þrjár kennslustundir á viku á

hvoru námsári. Í 5. bekk var tölvufræði skyldugrein hjá verslunarmenntadeildinni og var nemendum
kennd ritvinnsla fyrri hluta vetrar en
síðari hluta vetrar var þeim kennt á
töflureikninn VISICALC. Þá var boðið
upp á tölvufræði sem valgrein í 5.
bekk og var í valáfanganum kennd
skráavinnsla með BASIC, auk þess
sem nemendum var „kennt að skrifa
og lesa bæði raðskrár og skrár með
beinni aðkomu“. Í 6. bekk var nemendum í tölvufræðivali kennt forritunarmálið PASCAL, auk þess sem þeir
lærðu ritvinnslu og fengu kennslu í
notkun töflureiknisins VISICALC. 0
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Allt milli himins
og jarðar
Gróska í leiklistarstarfi nemenda
ingu af hólmi. Þar með var alvöru leiklistarstarfsemi þó ekki úr sögunni.
Skólaárið 1980–1981 var til dæmis sett
upp á vegum Listafélagsins leikritið
Markólfa eftir Dario Fo og sýnt á
nokkrum sýningum í hátíðarsal skólans við góðar undirtektir. Með aðalhlutverk fóru Eyjólfur Sveinsson, Helgi
Jóhannesson og Jóhanna Jónasdóttir en
leikstjóri var Jón Júlíusson. Fjórum árum síðar dró til frekari tíðinda þegar
Leiklistahópur VÍ var stofnaður.
Í marsmánuði 1985 frumsýndi hópurinn leikritið Rauðhettu eftir Jewgeny
Schwarz í leikstjórn Helga Björnssonar. Undirbúningur hafði hafist strax
um haustið með leiklistarnámskeiði.
Birgir Magnússon var einn þeirra sem
sóttu námskeiðið og segir svo frá: „Í
leiklistarhópnum voru krakkar úr öllum fjórum árgöngunum og skapaðist
strax mjög góður mórall sem hélst allan tímann og alveg þangað til frumsýningarpartíið var næstum búið.“ Hið
þekkta ævintýri var fært í nútímabúning en persónur og boðskapur verksins látin halda sér. Rauðhetta var flutt í
Grafarvoginn í fokhelt hús og úlfurinn
var nýkominn af sjónum með bjór og
rafmagnsgítar. Viðtökur áhorfenda voru misjafnar
og þótti sumum tilkostnaðurinn heldur
mikill miðað við árangurinn.

Allt fram á níunda áratuginn var leiksýning fastur liður í Nemendamóti
Verzlunarskólans. Mörgum þótti þó
hefðbundin leiksýning ekki henta tilefninu þar sem nemendur vildu almennt frekar láta skemmta sér með
léttmeti, dans og söng, heldur en að
setja sig inn í flókið leikverk sem oft á
tíðum fól í sér alvöruþrunginn boðskap. Smám saman breyttust Nemendamótin á þann veg að söngatriðin
fengu hærri sess, auk þess sem annáll
skólalífsins leysti hefðbundna leiksýn-

MORFÍS hleypt
af stokkunum
Sumarið 1984 ákváðu framhaldsskólanemendur að stofna sameiginlega ræðukeppni sem bæri nafnið
MORFÍS (Mælsku- og rökræðukeppni framhaldsskóla á Íslandi).
Undirtektir við keppnina voru mjög
jákvæðar og alls tóku 19 framhaldsskólar þátt í henni veturinn
1984–1985. Verzlingar mættu Framhaldsskóla Suðurlands á Selfossi í
fyrstu umferð en töpuðu, að eigin
sögn fyrir dómurunum, og komust
því ekki lengra að þessu sinni. MRingar fóru með sigur af hólmi í
MORFÍS tvö fyrstu árin sem keppnin
var haldin. 0

Haustið 1985 settu Verzlunarskólanemar leikritið Blúndur og blásýra eftir John Kesselring á svið.

Haustið 1985 var Hallur Helgason
ráðinn til að halda námskeið og leikstýra leiksýningu skólans að því
loknu. Nafni Leiklistarhóps VÍ var
breytt í Allt milli himins og jarðar og
hefur sú nafngift haldist síðan. Alma
Dís Kristinsdóttir segir svo frá í Verzlunarskólablaðinu árið 1986: „Eftir að
auglýst hafði verið að leiklistin hæfi
göngu sína, mætti skrautlegur hópur
stundvíslega, eins og Verzlingum einum er lagið, í eins konar prufu. ... Í
þessari „prufu“ var aðallega reynt að fá
fólkið til að kynnast betur með ýmsum brögðum og brellum. Smátt og
smátt fækkaði í þessum skrautlega
hópi og enn átti eftir að fækka því að
ekki var búið að úthluta hlutverkunum. Sá dagur kom eins og allir aðrir
og við vorum 13 alls sem hrepptum
hlutverkin. Nú byrjaði þetta fyrir alvöru.“ Við tók krefjandi æfingatímabil
fyrir leikarana auk þess sem búningahönnuðir, förðunarmeistari og leikmyndahönnuðir tóku
til starfa. Leikverkið
sem orðið hafði fyrir
valinu var Blúndur og

blásýra eftir John Kesselring. Verkið
sló í gegn hjá áhorfendum og var sýnt
fimm sinnum við góðar undirtektir.
Gísli Kjærnested, Arndís Bergsdóttir,
Birgir Magnússon og Felix Bergsson
þóttu fara á kostum í hlutverkum sínum og var einnig gerður góður rómur
að þætti Halls Helgasonar sem þreytti
þarna frumraun sína sem leikstjóri. 0

1985
✔ Ný útvarpslög: Einkaréttur Ríkisútvarps✔
✔
✔
✔
✔

ins afnuminn
Hólmfríður Karlsdóttir kjörin Ungfrú
heimur í Lundúnum
Skipafélagið Hafskip hf. tekið til gjaldþrotaskipta
Mikhaíl Gorbatsjov tekur við völdum í
Sovétríkjunum. Boðar breytta tíma
Poppstjarnan Madonna hneykslar fjölmarga með hátterni sínu og yfirlýsingum
Gary Kasparov ber sigurorð af Anatoly
Karpov í einvígi um heimsmeistaratitil í
skák

Draumaskólinn Verzló
með augum tilvonandi nemanda

H

alla Tómasdóttir hóf nám í 3.
bekk í Verzlunarskólanum
haustið 1984. Nokkrum mánuðum síðar skrifaði hún grein í Verzlunarskólablaðið um reynsluna af því að
sækja um skólavist og sagði meðal
annars:
Það brakaði og brast í öllu
„Ég var aðeins 11 ára þegar draumur
minn fæddist. Ég ætlaði að fara í
Verzló. Ég spurði alla sem ég þekkti
um þennan skóla sem var draumaskóli
í mínum augum. Allir hrósuðu skólanum og þá sérstaklega hinu frábæra félagslífi. Þegar á leið fór ég að heyra frá
mörgum að þessi skóli væri erfiður í
orðsins fyllstu merkingu. Ég óttaðist
ekki lærdóminn í fyrstu og ég hlakkaði
til að stunda hið hátt rómaða félagslíf
Verzlunarskóla Íslands. ...
Daginn sem vorprófseinkunnir voru
afhentar hoppuðum við fjórar vinkonurnar upp í strætó á leið niður í Verzló
að sækja um. Við vissum hvar Verzl-

unarskólinn var en höfðum ekki hugmynd um í hvaða byggingu skrifstofan
væri eða hvaða dyr við ættum að
ganga inn um. Við hittum þó á gamla
skólann. ... Okkur fannst gólfið vera
að hrynja, það brakaði og brast í öllu
svo við einfaldlega trúðum ekki að það
væri kennt í þessu „braki“ lengur. Eftir
að hafa lallað þarna um „brakið“ í
nokkra stund hittum við loks á skrifstofuna og fylltum út hinar dýrmætu
umsóknir.
Enginn snobbskóli
Í byrjun júní fékk ég svo hið langþráða bréf. Bréfið frá skólanum þar
sem ég var boðin velkomin í skólann.
Þá hafði draumurinn loks ræst! Sumarið leið hratt og þá kom það oft fyrir
að ég hitti kunningja mína sem sögðu
með mikilli hneykslan: „Þú ferð ekki í
Verzló, það er soddan snobbskóli.“
Kunningi minn, sem er í MR, talaði
ekki við mig um tíma þegar hann frétti
að ég ætlaði í Verzló. ...

1984

Halla Tómasdóttir árið 1986.

10. september gekk í garð og um
leið skólasetning Verzlunarskóla Íslands. ... Áberandi var hve eldri bekkingar skólans virtu gaumgæfilega fyrir
sér mislitan hóp tilvonandi þriðjubekkinga. Lærdómurinn og félagslífið
var strax komið í fullan gang. ... Ég
var ekki búin að vera lengi í skólanum
þegar sú kenning ýmissa góðra manna

að Verzló sé algjör snobbskóli, var afsönnuð í huga mínum. Mér líkaði og
líkar enn frábærlega vel í þessum
skóla. Félagslífið gæti ekki verið betra
og frá byrjun hef ég sótt öll skemmtikvöldin og flest annað sem um hefur
verið að vera í félagslífinu.“
Halla tók áfram þátt í félagslífinu af
fullum krafti. Hún sat í fjórðabekkjarráði veturinn 1985–1986 og var jafnframt í Nemendamótsnefnd. Að loknu
stúdentsprófi hélt hún til Bandaríkjanna í MBA-nám í alþjóðaviðskiptum
og B.Sc.-nám í viðskiptafræðum með
áherslu á starfsmannastjórnun. Hún
starfaði eftir þetta sem starfsmannastjóri hjá M&M/Mars og Pepsi Cola í
Bandaríkjunum og hjá Íslenska útvarpsfélaginu, en hefur á seinni árum
sinnt kennslu og uppbyggingarstarfi
við Háskólann í Reykjavík, auk margvíslegra annarra verkefna í íslensku
viðskiptalífi. Hún er einnig í doktorsnámi í viðskiptafræðum við háskóla í
Bretlandi. 0
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Framkvæmdir við skólabyggingu á undan áætlun
F

ljótlega eftir að fyrsta
skóflustungan að nýju skólahúsi
var tekin 29. apríl 1983 var
óvissu um það hvort teikning af byggingunni hlyti samþykki skipulagsnefndar eytt. Arkitektar lögðu fram
nýjar teikningar á skólanefndarfundi
18. maí og voru þær í samræmi við
breytta staðsetningu hússins á lóðinni.
Húsið hafði verið flutt austar á lóðina
enda opnaðist þá möguleiki á viðbyggingu vestan þess. Skólanefnd
samþykkti teikningu þessa og var hún
lögð fyrir byggingar- og skipulagsnefnd. Upplýst var á skólanefndarfundi 10. júní 1983 að teikningin
hefði verið samþykkt.
Húsið steypt upp
Eftir þetta komust framkvæmdir á
skrið. Hinn 26. október var jarðvinnu
lokið og þá var lokið við að steypa
sökkla. Næstu mánuðum var varið til
að gera verksamninga og ganga frá
ýmsum atriðum sem snertu fyrirkomulag innanhúss og utan, einnig til
kaupa á ýmsu efni. Hinn 19. mars
1984 var hafist handa um að steypa
húsið upp en jafnframt var hugað að
lokafrágangi, til dæmis áferð á veggj-

um og brunatæknilegri hönnun, lyftu
og innréttingum. Uppsláttur móta fyrir
þriðju hæð var kominn vel á veg hinn
31. október 1984, þegar skólanefnd
hélt fund, og voru framkvæmdir þá
taldar vera sex vikum á undan áætlun.
Á fundi þessum upplýsti Stanley Pálsson að hann hefði gengið frá kaupum
á frostmottum og væri því unnt að
steypa þótt frost væri allt að 5 stigum.
Vetur fór í hönd og var því best að
vera við öllu búinn. Mánuði síðar var
lokið við að steypa upp norðurhlið
skólahússins og uppsláttur vesturhliðar hafinn.
Leitað eftir viðbótarfjármagni
Hinn 28. nóvember ræddi skólanefnd
um útboð á pípulögnum, ofnum, flísum, hreinlætistækjum, límtrésbitum,
raflögnum, raftöflu, ofnlokum, gleri,
útidyrum og frontum. Hönnun innréttinga og efnisval á marmarasalla var
á dagskrá 9. janúar 1985 og hinn 27.
febrúar fullyrti Steindór Guðmundsson, einn verktaka, að um áramót
1985–1986 yrði mögulegt að taka 2.
og 3. hæð hússins í notkun og aðstöðu
fyrir nemendur á 1. hæð að auki.
Skólanefnd samþykkti þá að leita eftir

Þorvarður Elíasson skólastjóri á byggingarsvæði skólans við Ofanleiti.

viðbótarfjármagni til að hraða framkvæmdum. Þetta bar þann árangur að
skólastjóri upplýsti 13. mars að hann
teldi að tekist hefði að tryggja 20
milljónir og yrðu þær notaðar til að
auka hraða framkvæmda á árinu 1985.
Skólanefnd samþykkti á þessum fundi
að verkhraði skyldi miðast við að flutt
yrði inn í 2. og 3. hæð um næstu áramót.
Múrhúðun 1. hæðar var lokið 12.
júní 1985 og hálfum mánuði síðar var
verið að leggja í gólf í kennslustofum á

2. hæð. Hinn 14. ágúst var undirritaður samningur við verktaka um málningu þess hluta hússins sem tekinn
skyldi í notkun um næstkomandi áramót. Þá var einnig undirritaður samningur um kaup á hurðum, línoleumog takkadúk og korki á gólf og veggi.
Reisugilli var síðan haldið í septemberbyrjun. Hinn 27. nóvember samþykkti
skólanefnd tillögu skólastjóra þess efnis að skólinn flytti í hin nýju húsakynni hinn 6. janúar 1986 svo framarlega sem veður og verkstaða leyfði. 0

Ætlarðu að opna að aftan?

Hvar viltu
útskrifast?

Árleg ræðunámskeið á vegum MFVÍ
Á níunda áratugnum voru haldin ræðunámskeið á hverju hausti fyrir nemendur skólans. Þau voru mjög misvel sótt
en þegar best gekk létu allt að 100
manns sjá sig. Yfirleitt voru leiðbeinendur vanir ræðusnillingar úr efri
bekkjum eða útskrifaðir Verzlingar.

Guðlaug Gísladóttir, 3.-B, fór á ræðunámskeið haustið 1985 og lýsti þeirri
reynslu í Viljanum nokkru síðar:
„Ég sit í herberginu mínu, er að
hlusta á rás tvö, HLH-flokkurinn glymur í tækinu mínu og ég er að reyna að
hugsa hvað ég á að skrifa um þetta

Það var oft þröngt á þingi í skólanum í upphafi níunda áratugarins. Þessi mynd er tekin í tröppunum í
Nýja skólanum.

1985

sjúklega ræðunámskeið sem MFVÍ hélt
nú á dögunum. Ég var í byrjendahópi
og leiðbeinandi minn var Ólafur Haralds[son]. Þið getið rétt ímyndað ykkur
hvað þetta var frábært tækifæri fyrir
mig, sem er mjög málglöð, að koma
upp fyrir framan alla og TALA. Ég lærði
margt á þessu námskeiði, t.d. hvernig á
að segja nafnið mitt og í hvaða bekk ég
er, án þess að roðna og verða máttlaus í
hnjánum. Einnig lærði ég að lesa upp
einhver kínversk eða japönsk ljóð sem
að vísu var búið að snúa yfir á íslensku.
Einu sinni vorum við látin hafa línustrikuð blöð með blaðagrein, fyrirsögn,
auglýsingu, brandara eða einhverju þvílíku á og síðan áttum við að punkta
niður hugmyndir sem við fengum af
því að lesa þetta. ... Ég ráðlegg ykkur
sem ekki hafið farið ennþá á ræðunámskeið að fara næsta ár. Ef þú veist ekki
til hvers þú getur notað þér þessa
ræðukunnáttu, þá veit enginn nema þú
eigir eftir að verða mesti stjórnmálamaður eða kona aldarinnar og hvað er
þá betra en að hafa farið á ræðunámskeið í Verzló? Nú, ef þú hefur engan
áhuga á stjórnmálum þá getur þú alltaf,
eins og Ólafur sagði, notað þetta til
þess að biðja strætóstjórann að opna að
aftan ...“ 0

1986

Árið 1985 lagði ritnefnd Verzlunarskólablaðsins þá spurningu fyrir
nemendur hvort þeir vildu heldur
vera í síðasta árganginum sem útskrifaðist úr gamla skólanum eða
þeim fyrsta sem útskrifaðist úr nýja
skólanum. 42% aðspurðra kváðust
heldur vilja útskrifast úr nýja skólanum en 38% kusu að halda sig við
þann gamla og töldu betra að útskrifast þaðan. Tæp 20% aðspurðra
voru óákveðin. 0

Kennarar
og nemendur
Skólaárið 1985–1986 stundaði 801
nemandi nám við Verzlunarskólann.
53 hættu námi á miðjum vetri og
aðeins 720 stóðust próf um vorið,
þar af voru 152 sem brautskráðust
með stúdentspróf og 181 sem lauk
verslunarprófi. Meðaleinkunn var
hæst í 5. bekk eða 6,91 en lægst í
4. bekk eða 6,66. Kennarar við skólann voru 62, þar af voru 37 karlmenn og 25 konur. 0
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Gleði og sorg í
Verzlunarskólanum
G

leði, sorg og samhugur ríkti allt
í senn er nemendur, kennarar
og annað starfsfólk Verzlunarskóla Íslands flutti búferlum úr gamla
skólahúsnæðinu við Grundarstíg í
nýrisið hús við Ofanleiti 1 í hinum
svokallaða nýja miðbæ Reykjavíkur í
gær. Óhætt er að tala um blendnar tilfinningar aðstandenda skólans er
komið var að kveðjustund „gamla
góða Verzló“, sem svo lengi hefur
gegnt starfi sínu dyggilega og menntað
ófáa atorkumenn í gegnum tíðina.
Menn voru óneitanlega í hátíðarskapi við flutningana í gær. Nemendur
árdegisbekkja mættu með léttar skólatöskur sínar í skólahúsið við Grundarstíg rúmlega átta. Á hádegi mættu síð-

degisbekkirnir einnig í gamla skólahúsið í síðasta sinn. Kennarar útskýrðu fyrirkomulag flutninga, úthlutuðu nýjum kennslustofum og þar næst
voru gömlu skólahúsin kvödd með
virktum. Hver bekkur fór í stofuna
sína þar sem haldnir voru litlir ræðustúfar, nokkrir tóku til við kveðjusöngva og aðrir vottuðu gömlu húsakynnunum virðingu með mínútu þögn
– sitjandi sáttir í þröngum kennslustofunum.
„Eigum við ekki að koma inn á
kennarastofu og tárast svolítið með
hinum,“ sagði einn kennarinn við
sambræður sína er hímdu úti í vetrarkuldanum fyrir framan gömlu húsin á
Grundarstígnum og biðu þess að

Nemendur bera borð og stóla úr gamla skólahúsinu út í flutningabíla sem keyrðu með húsgögnin upp í
Ofanleiti. Fremst á myndinni má sjá þá Guðmund Örn Jónsson og Hákon Þór Sindrason.

1985

gamla skólabjallan hringdi út úr síðustu kennslustundinni.
Ekki stóð á skólabjöllunni og því
næst þustu nemendur og kennarar út
úr stofunum með stóla sína og borð –
út í eina fimmtán flutningabíla er lagt
höfðu á Laufásveginum. Eftir hálftíma
lagði síðan flutningalestin af stað til
nýrra heimkynna. Klukkuberar fóru
fyrstir, þá skólastjóri, skólanefnd,
kennarar og nemendur. Fyrst var
marseraður Laufásvegurinn, þá Hringbrautin, Miklabrautin, Eskihlíð,
Hamrahlíð, Listabraut og sem leið lá í
Ofanleitið undir lögreglufylgd og
stöðvuðu Verzlingar umferð víðsvegar
en létu það lítið á sig fá. Í nýja húsið
var komið kl. 13:30.

Þorvarður Elíasson skólastjóri
ávarpaði nemendur sína eftir flutningana og sagði þá: „Hér erum við komin
eftir langa göngu og aftur verður ekki
snúið úr þessu. Héðan í frá verður
þetta hús hinn eini og sanni Verzlunarskóli Íslands.“ Að máli skólastjórans
loknu bauð skólanefndin upp á veitingar og sunginn var skólasöngurinn
undir stjórn Valdimars Hergeirssonar
yfirkennara. Klukkan 15:00 heyrðist í
gömlu skólabjöllunni þar sem hún var
komin á sinn stað í nýja húsinu. Nemendur höfðu hver og einn fundið sína
verustaði. Verið var að hringja inn í
fyrstu kennslustundina í hinum nýja
Verzlunarskóla Íslands.
Morgunblaðið, 7. janúar 1986.

Nemendur, kennarar og starfsfólk skólans gengu fylktu liði frá Grundarstíg og upp í Ofanleiti. Fremstir á
myndinni eru þeir Magnús Þorkell Bernharðsson og Guðni Geir Jónsson með skólabjölluna á milli sín. Þar
fyrir aftan má m.a. sjá Þorvarð Elíasson skólastjóra, Ingu Rósu Sigursteinsdóttur, Sigurð Gunnarsson
formann skólanefndar og Jónas Friðrik Jónsson formann NFVÍ.

1986
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Hlaupið með félagsandann
og dansað fram á nótt
L

augardagskvöldið 11. janúar var
haldinn hátíðardansleikur í
skólahúsi Verzlunarskólans við
Ofanleiti. Gestir voru nemendur skólans, kennarar og annað starfsfólk
ásamt skólanefnd. Dagskráin hófst
með nokkuð óvenjulegum hætti því
að klukkan 21:00 hófst boðhlaup frá
gamla húsinu við Grundarstíg. Stjórn
Nemendafélagsins og nefndarmenn í
Íþróttanefnd hlupu þá með hinn góða
félagsanda Verzlunarskólans í skjóðu
úr gamla skólanum og í nýja skólann
við Ofanleiti. Klukkutíma síðar hófst
svo formleg dagskrá í nýja skólahúsinu. Þegar þangað var komið var umhverfið nánast óþekkjanlegt. Búið var
að dúka langborð í opnu rými í miðju

Flestir með strætó
Í nóvember 1985 þegar undirbúningurinn fyrir flutning Verzlunarskólans að Ofanleiti var hafinn létu
skólayfirvöld gera könnun meðal
nemenda um hvernig þeir gerðu ráð
fyrir að ferðast til og frá skólanum
eftir flutningana. 775 nemendur
tóku þátt í könnuninni og voru niðurstöður hennar þessar:

✔
✔
✔
✔
✔
✔

421 gerði ráð fyrir að ferðast
með Strætisvögnum Reykjavíkur
124 gerðu ráð fyrir að ferðast á
einkabifreiðum
99 gerðu ráð fyrir að ferðast
með rútum (Landleiðum)
75 gerðu ráð fyrir að ferðast
með Strætisvögnum Kópavogs
49 gerðu ráð fyrir að koma
gangandi
7 gáfu upp annan ferðamáta

skólans, þ.e. á svokölluðum Marmara, sem var fagurlega skreytt í hólf
og gólf. Gestir fengu sér sæti og síðan
fluttu þeir Þorvarður Elíasson skólastjóri og Jónas Friðrik Jónsson forseti
Nemendafélagsins ávörp.
Í ávarpi sínu sagði skólastjóri meðal
annars: „Göngunni miklu er lokið og
hér komum við saman til þess að
gleðjast og fagna farsælum ferðalokum. Að baki liggur löng leið í tíma en
stutt í rúmi. Lengstu leiðina hefur
skólanefnd farið. Þar hafa verið umræður og átök um flutning skólans
síðan árið 1950. Fyrst átti að byggja
við Hagatorg, síðan við Miklatúnið og
enn síðar við Öskjuhlíð. ... Líklega
hefur liðið rétt um klukkustund frá
því fyrsti nemandinn fór út um dyrnar á gamla skólahúsinu þar til sá síðasti var kominn inn í skólahúsið hér.
Nemendur hafa þó tekið þátt í göngunni miklu talsvert lengur. Stjórn
Nemendafélagsins hefur á ýmsum
tímum um byggingarmálin fjallað og
göngu nemenda var ekki endanlega
lokið fyrr en núna rétt áðan þegar þeir
komu hlaupandi með félagsandann í
skjóðu. Vonandi hafa þeir þó ekki
skilið Þingholtin eftir alveg andlaus.
Ég á von á að í ljós komi að talsvert
auðveldara sé að flytja félagsanda á
miðju skólaári, þegar vanir félagsmálafurstar geta annast flutninginn,

Verzlunarskólakórinn syngur í fyrsta sinn í nýja skólahúsinu.

heldur en ef það væri gert í upphafi
vetrar og óreynd stjórn, sem lítt kynni
til verka, þyrfti að standa í slíkum
stórræðum.
Við hefjum félagslífið hér með
skóladansleik. Slík samkoma hefur
ekki verið haldin innan veggja skólans
í áratugi en var algeng áður. ... Öflugt
félagslíf er sameiginlegt hagsmunamál
nemenda og skólastjórnar. Ég veit að
meirihluti nemenda skilur að ákveðnar reglur eru forsenda þess að hægt sé
að nota skólahúsnæði undir dansleik.
Ef minnihlutann skortir þennan skiln-

ing bið ég meirihlutann um að grípa
strax til viðeigandi ráðstafana. Um leið
og ég þakka stjórn Nemendafélagsins
fyrir undirbúning þessarar hátíðar læt
ég í ljós þá ósk að félagslífið megi um
langa framtíð vaxa og dafna hér í
Verzlunarskóla Íslands nemendum til
gagns og gleði og skólanum til sóma.“
Að loknu ávarpi Þorvarðar söng
Verzlunarskólakórinn nokkur lög og
fékk gesti með sér í sönginn. Þá tóku
við ýmis skemmtiatriði. Klukkan
23:00 mætti hljómsveitin Stuðmenn í
salinn og var dansað fram á nótt. 0

Hvernig líst nemendum á nýja húsið?

F

yrsta daginn í nýja skólahúsinu
fékk ritstjórn Verzlunarskólablaðsins átta nemendur til að segja álit
sitt á nýja húsnæðinu. Það sem einkennir svör nemenda er að yngri
bekkingarnir, þ.e. þeir sem aðeins
höfðu stundað nám í gamla skólanum
í stuttan tíma, voru mjög jákvæðir í
garð nýja húsnæðisins og sáu það
strax sem þann Verzlunarskóla sem
þeir gætu átt þátt í að móta og gera að
sínum. Pála Þórisdóttir sagði til að
mynda: „Þegar ég kom fyrst inn í nýja

Af þessu má sjá að yfirgnæfandi
meirihluti nemenda gerði ráð fyrir að
nýta sér almenningssamgöngur til að
ferðast til og frá skólanum.

Forskot á sæluna
Tveimur dögum áður en Verzlunarskólinn flutti í nýtt húsnæði við Ofanleiti bauð skólanefndin til móttöku
í nýja skólahúsinu. Meðal þeirra sem
boðið var voru kennarar og annað
starfsfólk skólans, fyrrverandi skólanefndarmenn, stjórn og varastjórn
Verslunarráðs Íslands, stjórnir Nemendafélagsins og Nemendasambandsins, bankastjórn Verzlunarbanka Íslands, arkitektar skólans og fulltrúar
byggingaverktaka og að lokum
Matthías Bjarnason viðskiptaráðherra, Sverrir Hermannsson mennta-

málaráðherra, Ragnhildur Helgadóttir
heilbrigðisráðherra og Þorsteinn Pálsson fjármálaráðherra. Móttakan hófst
með því að Ragnar S. Halldórsson,
formaður Verslunarráðs Íslands, bauð
gesti velkomna, því næst steig Sverrir
Hermannsson menntamálaráðherra í
pontu og þar á eftir þeir Sigurður
Gunnarsson formaður skólanefndar
og Þorvarður Elíasson skólastjóri. Að
ræðuhöldum loknum var gengið um
skólann og húsnæðið skoðað. Að því
loknu var boðið upp á léttar veitingar. 0

1985

skólann sá ég að það er satt sem ég var
búin að heyra, að hann er meiriháttar
smart. ... Það sem mér finnst mikilvægast við þetta allt saman er að á
næsta ári verður hægt að hafa skólann
einsetinn, því ég veit að allir nemendur skólans eru sammála því að það að
vera eftir hádegi er hræðilegt.“ Björn
Óskarsson var einnig bjartsýnn: „En
nú eftir búferlaflutningana miklu, sem
án efa verða ritaðir á spjöld sögunnar,
óttast margir að hinn létti andi, sem
ríkti í gömlu skólahúsunum, falli til
jarðar. En ég er þeirrar skoðunar að í
nýju og miklu betra húsnæði, haldi
andinn háflugi sínu áfram og stuðli að
meiri framförum nemenda og kennara
á komandi árum.“
Þyngra var yfir eldri nemendum og
dálítill pirringur út í nýbygginguna
sem ekki var enn fullfrágengin. Allir
virtust þó ánægðir með að skólinn yrði
frá og með næsta hausti einsetinn og
nemendur þyrftu þá hvorki að sitja á
skólabekk til klukkan sjö á kvöldin né
mæta á laugardögum. Þrátt fyrir þá jákvæðu breytingu báru margir kvíðboga
fyrir framtíðinni og þá einkum fyrir
hönd félagslífsins. Helena Guðrún í
4.-C sagði um þetta atriði: „Sú hætta er
að sjálfsögðu fyrir hendi að andinn

verði eftir á Grundarstígnum. Að við
njótum þess ekki að sitja í rúmgóðum
kennslustofum með mátulegu hitastigi,
nota hreinlega og þægilega salernisaðstöðu, hafa rúmgóðan sal til þess að
framkvæma uppákomur og svona
mætti lengi telja, heldur látum okkur
dreyma um þröngu, vinalegu kennslustofurnar á Grundarstígnum, stífluðu
klósettin, svitalyktina í hátíðarsalnum
eftir þriggja tíma skemmtikvöld,
þaklekann og kuldann í vélritunarstofunni.“
Helena Guðrún hvatti Verzlinga til að
láta ekki bugast heldur eflast við mótlætið sem mætti félagsfrömuðum skólans í formi kuldalegrar nýbyggingar.
Og víst er að betri aðstaða varð ekki til
þess að félagslífið lagðist niður. Hin
daglegu samskipti nemenda urðu að
sumu leyti betri. Eins og Guðríður Sigurðardóttir í 6. bekk benti á urðu
þrengslin í Gamla skólanum oft til þess
að nemendur sátu inni í stofum í stað
þess að fara út á gangana og blanda
geði við aðra nemendur. „Það að hafa
setu- og matstofu fyrir nemendur býður
upp á betri umgengni og leiðir til þess
að nemendur koma út úr stofum sínum
og hittast sem var varla hægt vegna aðstöðuleysis og þrengsla áður.“ 0

1986
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Skólinn selur fasteignir sínar
V

erzlunarskólinn átti verulegar
fasteignir á svæði sem afmarkaðist af Grundarstíg, Hellusundi
og Þingholtsstræti, þrjú hús og lóð að
auki. Lánsfyrirgreiðsla Lífeyrissjóðs
verslunarmanna um Verslunarlánasjóðinn hafði í för með sér að Verzlunarskólinn gat beðið eftir hagkvæmu
tilboði í eignirnar. Ýmsir möguleikar
voru íhugaðir um nýtingu, til dæmis
að Verzlunarskólinn tæki að sér rekstur Námsflokka Reykjavíkur og yrði sú
starfsemi til húsa á fyrrnefndum stað.
Einnig var húsnæðisþörf ýmissa skóla
könnuð, t.d. Hótel- og veitingaskólans, Leiklistarskólans, Myndlista- og
handíðaskólans, Háskólans og
Menntaskólans í Reykjavík. Þetta bar
ekki fullan árangur, en Háskólinn tók
þó þrjár kennslustofur í Nýja skólanum á leigu í sama mánuði og Verzlunarskólinn flutti úr húsinu. Grundarstígur 24 ásamt lóðinni, sem fyrr var
nefnd, var seldur vorið 1986. Kaupandi var Þórður Johnsen byggingameistari. Kaupverðið var greitt með
skuldabréfum sem Kaupþing taldi sig
geta selt fyrir níu milljónir króna.
Gengið hafði verið frá sölu Nýja skólans við Þingholtsstræti í júlíbyrjun
sama ár. Söluverð var 20,5 milljónir
staðgreitt. JC Ísland bauð síðan 5,5
milljónir í Hellusundshúsið. Skólanefnd samþykkti þetta tilboð 24.
september 1986. Húseignirnar hafa
því selst fyrir 35 milljónir króna og
var 31,5 milljón króna greidd þegar á
fyrsta ári eftir söluna.
Verzlunarskólinn skuldaði Verslunarlánasjóði fyrir hönd Lífeyrissjóðs
verslunarmanna rúmlega 220 milljónir

1986
✔ Íslendingar taka þátt í söngvakeppni
✔
✔
✔
✔
✔

evrópskra sjónvarpsstöðva í fyrsta sinn.
„Gleðibankinn“ hafnar í 16. sæti.
Leiðtogafundur Reagans og Gorbatsjovs
haldinn í Reykjavík
Útsendingar Stöðvar 2 hefjast í Reykjavík
Olof Palme forsætisráðherra Svíþjóðar
myrtur á götu í Stokkhólmi
Argentínumenn heimsmeistarar í knattspyrnu. Maradona skorar mark með
„hendi Guðs“
Alvarlegur leki geislavirkra efna úr
kjarnorkuverinu í Tsjernobyl í Rússlandi
veldur óbætanlegum skaða

Nemendur bera inn borð og stóla í skólahúsnæðið við Ofanleiti.

króna vorið 1988. Heildarbyggingarkostnaður skólahússins að Ofanleiti 1
var rúmlega 726 milljónir króna á
verðlagi 1. janúar 1998 en það samsvarar um 375 milljónum króna á
verðlagi í ársbyrjun 1988. Gjafir til
skólans, andvirði húseigna, sjóðir
skólans, leigutekjur og skólagjöld hafa
því staðið undir um 40% byggingarkostnaðar. Þá eru ótalin kaup á ýmsum búnaði í tengslum við flutninginn,
borðum og stólum, tölvubúnaði,
gluggatjöldum og tilheyrandi og
mörgu öðru en þetta kostaði samtals
tugi milljóna króna. Raunar voru borð
og stólar í kennslustofum ekki endurnýjuð nema að hluta, hluti þeirra
hafði nýlega verið keyptur. Leigutekjur og skólagjöld stóðu undir afborgunum og vöxtum af lánum sem tekin
voru vegna byggingarframkvæmdanna
við skólahúsið að Ofanleiti 1, leigutekjurnar raunar tæplega undir vöxtunum einum. Verslunarráð og skólanefnd Verzlunarskólans náðu því
markmiði sínu að þurfa ekki að sækja
um styrk til ríkisins vegna bygging-

Skólahúsið við Ofanleiti í hnotskurn
Skólahúsið er 4.700 fermetrar
Kennslustofur eru 18 talsins
Sérkennslustofur eru 5 talsins
Vinnuherbergi kennara eru 9 talsins
Kennarastofa og mötuneyti kennara
Fyrirlestrasalur (Blái salurinn), bókasafn og stórt opið rými (Marmarinn)
Skólabúð (Sambúð) og aðstaða fyrir félagslíf nemenda (Nemendakjallarinn)

1985

anna við Ofanleiti. Þar var heldur ekki
gert.
Þeir Sigurður Gunnarsson, fyrrverandi skólanefndarformaður, og Þorvarður Elíasson, skólastjóri hafa sagt
frá því að komið hafi í ljós þegar undirbúningur byggingar nýs skólahúss
hófst fyrir alvöru að allmargir, bæði

innan Verslunarráðs og víðar, hafi
nánast ekki talið viðeigandi að byggja
skólahús fyrir lánsfé. Sennilega hefur
kostun skóla í eigu ríkisins mótað
þetta viðhorf en Verzlunarskólinn er
ekki ríkiseign. Þessar mótbárur
hljóðnuðu þegar framkvæmdir
komust á skrið. 0

Sambúð nemenda
og iðnaðarmanna
Þegar skólahald hófst í nýja húsinu
við Ofanleiti voru almennar
kennslustofur á 2. og 3. hæð teknar
í notkun en jafnframt var haldið
áfram framkvæmdum við aðra hluta
hússins. Haustið 1986 var lokið
byggingu 32 almennra kennslustofa
og fimm sérkennslustofa að auki,
tveggja tölvustofa, tveggja vélritunarstofa og raungreinastofu. Fyrirlestrasalur var fullbúinn en unnt er
að breyta honum í hátíðarsal með
því að opna á milli hans og miðrýmis. Þá var unnið við frágang á
búningsherbergjum og litlum leikfimisal á 1. hæð. Skólastjóri gat þess
við skólasetningu haustið 1987 að
lyfta hefði verið sett upp í aðalstigagangi og byggingu leikfimihúss væri
að mestu lokið. Dúklagning yrði að
bíða fram í desember þegar steypan
væri orðin nægilega þurr. Skólanefnd hélt sérstakan fund með verk-

tökunum, Kristni Sveinssyni byggingameistara, Eiríki Jónssyni múrarameistara, Sverri Sigurðssyni,
pípulagningameistara, Svavari Kristjónssyni rafvirkjameistara, og Sigurði Ingólfssyni málarameistara 10.
febrúar 1988. Þar var bókað að öllum umsömdum verkþáttum væri
lokið og öll ágreiningsatriði leyst.
Líta ber á þessa bókun sem formlega yfirlýsingu um verklok en
framkvæmdum lauk eitthvað fyrr.
Ýmislegt var þó enn ógert. Sem
dæmi skal þess getið að fyrirhugað
hafði verið að fylla upp hluta af
neðstu hæð en skólanefnd ákvað að
láta þetta ógert. Hér var um allmörg
smáherbergi að ræða. Á byggingartíma hússins var botnplata þeirra
steypt en síðan hefur verið gengið
frá þeim. Loftræstikerfi var ekki
heldur fullbúið fyrr en nokkru eftir
að skólinn var tekinn í notkun.0

1986
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Best klæddu nemendurnir
Í

leiki yfir stíl hans,“ segir í umsögn
dómnefndar Viljans. Fleiri voru tilnefndir og má þar nefna Hrafnhildi
Arnardóttur 3.-B og var henni hrósað
fyrir að fara ótroðnar slóðir í fatavali.
„Hrafnhildur er óhrædd við að nota
hatta, húfur og aðra áberandi hluti
sem setja skemmtilegan svip á fötin og
fara henni mjög vel.“ Þá fékk Ólafur
Haraldsson 4.-H sérstakt hrós fyrir
fataval sitt. „Hann er þessi sporttýpa
sem notar jogginggalla óspart og á
greinilega mikið af þeim. Hann notar
mikla herðapúða sem er ekki mjög algeng sjón hjá strákum í skólanum.
Hann klæðir sig þægilega en jafnframt
„töff“.“ 0

ársbyrjun 1986 tilnefndi ritstjórn
Viljans best klæddu nemendur
Verzlunarskólans. Sigríður Sigurjónsdóttir 4.-C hlaut titilinn „best
klædda stelpan“. „Hún hefur góðan
stíl og samsetning fatanna er með
besta móti. Sigga skreytir bæði föt sín
og sjálfa sig með hinum ýmsu smáhlutum. ... Ef minnst skal á útlitið
spillir það síður en svo fyrir henni,“
segir í Viljanum.
Erfiðara reyndist að finna best
klædda strák skólans en að lokum
varð Frank Pitt í 5.-V fyrir valinu.
„Frank getur ekki talist áberandi í
klæðaburði, en hann er snyrtilegur og
mjög smekklegur. Það er viss virðu-

Sigríður Sigurjónsdóttir hlaut titilinn best klædda
stelpan.

Fyrsti skóladagurinn

Norðurlandameistaratitill til Verzló

frá sjónarhóli nemanda
venjast í gamla skólanÁlit mitt á „nýja skólanum. Eftir fyrstu könnum“ var í lágmarki þegar
unarferðina virtist vera
ég kvaddi gömlu, góðu
ómögulegt að finna
skólahúsin við Grundarnokkuð jákvætt við
stíginn og arkaði af stað
þessa flutninga. Allt var
ásamt skólafélögunum
betra í gamla skólanupp í Ofanleitið. Það var
um.
eins og auðar byggingEn þetta breyttist allt
arnar horfðu á eftir okksem betur fer eftir
ur með eftirsjá og
fyrsta skóladaginn.
ósjálfrátt komu upp í
Margir góðir punktar
hugann minningar um
komu í ljós, svo sem
allar þær skemmtilegu
góð aðstaða fyrir kennstundir sem ég hafði
Guðrún Margrét Hannesdóttir.
ara, þægilegar stofur,
upplifað innan þessara
nothæfar töflur og síðveggja. Það var eins og
ast en ekki síst frábær aðstaða Samað kveðja gamlan og traustan vin.
búðar. Þar sem reykingar eru aðeins
Hvað bíður okkar? Getum við flutt
leyfðar á einum stað í skólanum geta
gamla góða Verzlóandann frá Grundþeir sem ekki reykja verið lausir við
arstíg upp í Ofanleitið? Eigum við
svækjuna sem óneitanlega fylgir þesskannski eftir að fjarlægjast skólafélagana sem við hittum áður í hverjum frí- um ósið. Öll aðstaða til félagslífs er
líka mun betri en í gamla skólanum,
mínútum fyrir framan Sambúð? Fá
og ætti það að vera markmið okkar
nemendur Verzlunarskólans víðáttuallra að halda uppi gamla, góða
brjálæði? Spurningar sem þessar
Verzlómóralnum og vera virk í félagsvöknuðu þegar við gengum fyrstu
lífinu.
skrefin inn í nýja skólann. Allt virtist
Guðrún Margrét Hannesdóttir, 5.-T
svo óhugnanlega stórt. Við okkur
blasti íburður sem við áttum ekki að
Verzlunarskólablaðið, 1986

Ég valdi Verzló ...
Björgólfur Thor
Björgólfsson fjárfestir
Þegar maður var sextán ára réðu
nokkrir kostir úrslitum. Það var annars vegar það að ég þekkti fullt af
fólki sem hafði verið í Verzló, bæði
ættingja og eldri systkini vina minna,
og þau lofuðu skólann mjög mikið.
Svo var hann einnig annálaður fyrir
að vera með skemmtilegasta félagslífið, mesta djammið og sætustu
stelpurnar og auðvitað hafði það
mikið að segja. Í gegnum Verzló
lærði ég eiginlega bara fyrir skyndiprófin. Ég tók mig helst til daginn
fyrir próf og lærði þá eins og brjálæðingur. En maður sér eftir því í dag
að hafa ekki lært meira því um leið
og ég kom í háskóla var það eins og
að detta út í kalda laug. Þú verður
að læra og ef þú ert ekki búinn að
temja þér vinnubrögðin við að læra í
menntaskóla er fyrsta árið rosalega
erfitt í háskóla. Þetta gekk allt upp
hjá mér til allrar hamingju en það
hefði verið hægt að gera þetta á allt
annan hátt. 0

Námsráðgjöf tekin upp
Námsráðgjöf var tekin upp í VÍ árið
1986. Fyrst var ráðin Þórunn Felixdóttir en síðar Klara Hjálmtýsdóttir og
Kristín Huld Gunnlaugsdóttir. Berglind Helga Sigurþórsdóttir bættist í
hópinn haustið 2004. Námsráðgjafar
starfa í samræmi við reglugerð um
framhaldsskóla og veita margvíslega

þjónustu. Þeir taka einstaklingsviðtöl,
bæði um námið og persónuleg vandamál, veita upplýsingar um starfsval,
fylgjast með skólasókn og senda foreldrum bréf um hana, leggja áhugasviðspróf fyrir nemendur, kynna skólann og eru milligöngumenn í margvíslegum málum nemenda. 0

Kennslustundum fækkar
Verzlunarskólinn varð einsetinn þegar
við flutninginn að Ofanleiti 1 og þá
var hætt að kenna á laugardögum.
Þessu var fylgt eftir með fækkun heildarkennslustundafjölda haustið 1986.

Þá urðu kennslustundir í 3. og 4.
bekk 37 á viku en 36 í 5. og 6. bekk.
Sérstök nefnd gerði tillögur um þessa
breytingu og var ein þeirra samþykkt á
skólanefndarfundi 11. júní 1986.

1985

Frank Pitt þótti mjög smekklegur
í klæðaburði.

Nefndina skipuðu þau Kirsten Friðriksdóttir, sem var formaður, Árni
Hermannsson, Baldur Sveinsson og
Tómas Bergsson, öll kennarar við skólann.0

1986

Vorið 1986 sigraði skáksveit Verzlunarskólans örugglega í skákkeppni framhaldsskólanna. Í Morgunblaðinu segir
svo frá keppninni: „Það varð strax ljóst
eftir fyrstu umferðirnar hvert sigurinn
stefndi. Sveit Verzlunarskólans gaf
andstæðingum sínum engin grið og
lagði andstæðinga sína í fyrstu fimm
umferðunum án þess að glata punkti.“
Lið Verzlunarskólans hlaut 25 1/2
vinning í keppninni en lið Menntaskólans við Hamrahlíð, sem var í öðru
sæti, hlaut 21 1/2 vinning. Skáksveit
Verzlunarskólans skipuðu þeir Davíð
Ólafsson, Þröstur Þórhallsson, Andri
Áss Grétarsson og Gunnar Björnsson.
Þeir Þröstur og Andri Áss sigruðu alla
andstæðinga sína í keppninni. Í ágúst
sama ár keppti skáksveit skólans fyrir
Íslands hönd á Norðurlandaskákmóti
framhaldsskólanna sem haldið var í
Finnlandi. Lið Verzlunarskólans stóð
sig einstaklega vel og sigraði í öllum
umferðum. Skáksveitin var skipuð
sömu liðsmönnum og um vorið og
stóðu þeir sig allir vel en Andri Áss þó
einna best, en hann vann allar skákir
sínar á mótinu. 0

Geisladiskur vekur
áhuga nemenda
Haustið 1986 var haldin tölvusýning í
Borgarleikhúsinu þar sem ýmis fyrirtæki kynntu nýjungar á markaðnum.
Meðal þess sem var á sýningunni var
CD-ROM geisladiskur sem hafði að
geyma 20 binda alfræðiorðasafn frá
bandaríska útgáfufyrirtækinu Grolier.
Verzlunarskólinn festi strax kaup á
geisladiskinum og var honum komið
fyrir í tölvu á bókasafni skólans. Málið
vakti töluverða athygli enda nýjung hér
á landi. Geisladiskurinn var mikið notaður af nemendum skólans og tóku
kennarar í tölvufræði eftir því að jafnvel krakkar sem höfðu sýnt lítinn
áhuga á tölvum voru spenntir fyrir því
að nýta sér þessa tækni. 0
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7. kafli

1986–2005
Aldahvörf við Ofanleiti

Verzlunarskóli Íslands
á mikið verk óunnið
Framtíðarsýn skólastjóra í nýju húsi

Í

móttökunni sem skólanefnd efndi
til í nýja skólahúsinu við Ofanleiti
4. janúar 1986 flutti Þorvarður
Elíasson ávarp. Hann þakkaði meðal
annars skólanefndarformanni og fjáröflunarnefndum árangursríkt starf en
vék ennfremur að framtíðarverkefnum skólans:
„Hér er ætlunin að reka öfluga fullorðinsfræðslu. Núverandi starfsnám
verður eflt og lögð verður aukin
áhersla á að bjóða fyrirtækjum upp á
margvísleg námskeið fyrir starfsfólk
sitt. Til greina kemur að reka innan
Verzlunarskólans ýmsa sérskóla eða
námskeið fyrir fyrirtæki sem hafa þörf
fyrir vel þjálfað og menntað skrifstofuog verslunarfólk. Tryggingafélög,
ferðaskrifstofur, bankar, stórmarkaðir
og sérverslanir ættu að geta fengið hér
alla þá fræðsluþjónustu sem þeim er
þörf á. Og hér er ákjósanlegt að koma
upp sérmenntun í tölvufræðum,
stjórnun, sölumennsku, útflutningi og
innflutningi, svo eitthvað sé nefnt.
Verzlunarskóli Íslands á mikið verk
óunnið á þessu sviði og það verk verður ekki vel af hendi leyst nema skólinn og þau fyrirtæki og samtök, sem
að honum standa, veiti honum leiðsögn og aðstoð. Fram til þessa hefur
sú aðstoð og leiðsögn fyrst og fremst

Verzlunarskóli Íslands árið 1986.

komið frá Verslunarráði Íslands og
Verzlunarmannafélagi Reykjavíkur, fyrir tilstilli stjórna þessara samtaka og
skólanefndar. Ég held að ef Verzlunarskóli Íslands eigi að geta tekist á herðar þá auknu þjónustu við atvinnulífið

sem nauðsynleg og æskileg er þá þurfi
bæði að efla þessi tengsl og skapa ný.
Einkum tel ég nauðsynlegt að finna
leið til þess að auka bein tengsl kennara og fyrirtækja. Við skulum hafa
hugfast að það eru kennararnir sem

bera ábyrgð á hvernig til tekst með að
undirbúa nemendur undir þátttöku
þeirra í atvinnulífinu og skóli, sem vill
geta miðlað þekkingu til vinnandi
fólks, verður að þekkja vinnu þess og
þarfir fyrirtækjanna.“ 0

Dæmigerður mánudagur
Alexía M. Gunnarsdóttir íslenskukennari
Alexía M. Gunnarsdóttir íslenskukennari skrifaði um dæmigerðan dag í lífi
sínu í Viljann vorið 1986. Af frásögn
hennar að dæma var daglegt líf kennara og nemenda í nýju skólahúsi með
líku sniði á gömlu slóðunum við
Grundarstíg og gildir þá einu hvort
um var að ræða námsefni eða leit að
góðu bílastæði.
„Eftir umræðu morgunsins – hver
eigi fyrstur að nota baðið, setja smjörið í ísskápinn, þurrka upp brauðmylsnuna o.s.frv. – trítlar undirrituð út
í morgungrámann að vinna fyrir daglegri brauðmylsnu. Það er nákvæmlega
eitt bílastæði laust við skólann. Inni á
kennarastofu sitja „kollegar“ og sötra

kaffi úr stórum krúsum. Hér er ekki til
setunnar boðið. ... 4.-C bíður fullur
áhuga á að takast á við [ritgerðar]verkefnið. ...
Næst lá leiðin í elskulegan umsjónarbekk, 6.-Z. Einnig hann ætlaði að
skrifa ritgerð þennan mánudagsmorgun. Þegar þetta góða fólk loksins hætti
að tala um hótel í fjarlægu landi, – það
ætlar víst að fara til Ibiza í vor, skilst
mér, varð því litið á töfluna. Eins og
samviskusömum sjöttubekkingum
sæmir skrifuðu allir í gríð og erg allan
tímann – og fram í þann næsta. ...
Þá var að feta sig á hálum flísum yfir í 5.-T. Þar átti að fjalla um rómantík,
að vísu í íslenskum bókmenntum,

1986

tímabil ættjarðarljóða. Nú skyldi nemendum komið í skilning um það í eitt
skipti fyrir öll hvílíka skáldjöfra og
baráttumenn Ísland hefur alið. ...
Seinasti tíminn er að vanda hjá 5.-L.
Allir eru orðnir þreyttir og svangir.
Enginn strákur mættur, aldrei slíku
vant. Nú „við stelpurnar“ gætum þá
talað dálítið frjálslega um karlpeninginn í Njálu. Einni varð að orði: „Þetta
er nú annars meira vesenið (Njálsbrenna í aðsigi). Svona er þetta alltaf
þegar konur eru ekki með í ráðum.“
Svo smjöttuðum við svolítið á þessu
en komumst samt að þeirri niðurstöðu
að Skarphéðinn væri nú okkar maður.
Kennslu lokið í dag og ég hverf til

Alexía M. Gunnarsdóttir íslenskukennari.

míns heima. Smjörið er áreiðanlega
bráðnað í sólinni og brauðmylsnan á
sínum stað – eða gekk annars einhver
frá í morgun?“ 0

1987
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Bakslag í seglin
Félagslífið í nýju umhverfi

E

ftir flutninga Verzlunarskólans að
Ofanleiti tók töluverðan tíma að
koma félagsstarfsemi nemenda í
eðlilegt horf. Stjórnarmenn NFVÍ
höfðu orð á þessu í skólablöðunum,
auk þess sem gerð var skoðanakönnun þar sem sérstaklega var spurt um
afstöðu nemenda til félagslífsins.

Ófullkomin aðstaða
Skoðanakönnunin var gerð í marsmánuði 1986 og birtust niðurstöðurnar í Viljanum. Úrtakið var 100 manns
og var jöfn dreifing milli bekkja. Meðal þess sem nemendur voru spurðir
um var hvort þeir söknuðu gamla
skólans. Já svöruðu 48%, nei svaraði
41% en 11% tóku ekki afstöðu. Þrátt
fyrir þetta sögðust 84% aðspurðra vera
ánægð með nýja skólann en 6% svöruðu spurningunni neitandi, 10% tóku
ekki afstöðu. Síðast en ekki síst taldi
41% að flutningarnir hefðu skaðað félagslífið, 40% voru á öndverðum
meiði og 19% tóku ekki afstöðu.

Eiríkur Smári Sigurðarson, ritstjóri Verzlunarskólablaðsins 1985–1986.

Svo virðist sem að ýmsir ólíkir þættir hafi verið félagslífinu fjötur um fót
þessa fyrstu mánuði, þar á meðal
ófullkomin aðstaða. Eiríkur Smári Sigurðarson var ritstjóri Verzlunarskólablaðsins 1986. Í ritstjórapistli sínum
skrifar hann að illa hafi litið út fyrir
útgáfu blaðsins þar sem hvorki rafmagn né vatn hafi verið fyrir hendi í
aðstöðu Nemendafélagsins fyrst eftir
að flutt var inn. „Af þessum sökum
urðu miklar tafir á því að hægt væri að
byrja að vinna við blaðið af einhverju
viti og jafnvel óbætanlegt tjón unnið,“
segir Eiríkur Smári. Þrátt fyrir þetta
kom Verzlunarskólablaðið út vorið
1986, glæsilegt að vanda.
Hvað varð um félagsandann?
Undir lok skólaársins skrifaði Jónas
Friðrik Jónsson, forseti NFVÍ, grein í
Viljann um þann hnekki sem hann
áleit að félagslíf Verzlunarskólans hefði
beðið eftir flutningana í Ofanleiti.
Hann segir þar góðra gjalda vert að
stjórn NFVÍ hafi ásamt Íþróttanefnd
gert sitt til að færa gamla góða andann
í ný heimkynni en bætir við: „... það
er þó langt í frá að táknrænt sjónarspil
geti áorkað því að flytja andann upp
eftir. Andinn býr í fólkinu sjálfu og
það eru nemendurnir sem bera félagslífið uppi. Þrátt fyrir toppmætingu á
opnunarballið kom fljótt bakslag í
seglin sem lýsti sér í minni aðsókn að
félagslífinu.“
Jónas telur ýmsar skýringar vera á
minnkandi aðsókn: „Strætóferðir að
skólanum eru óþægilegar úr öllum
hverfum borgarinnar öfugt við það
sem áður var. Skólinn er ekki aðlaðandi að sjá að utan og umhverfið síður
en svo hlýlegt. ... Slæm aðstaða er til
gerðar vídeóþátta og engin aðstaða er

Skólahúsið var ekki fullfrágengið þegar kennsla hófst í janúar 1986 og þótti mörgum húsnæðið nokkuð
kuldalegt.

til reiðu fyrir auglýsingaráð. Þrátt fyrir
þetta hefur stór hópur fólks þrjóskast
við, mætt erfiðleikum, sigrast á þeim
og byggt smám saman upp aðstöðu
okkar og andann.“ Jónas nefnir hins
vegar ekki að alvarlegir samstarfsörðugleikar voru innan stjórnar NFVÍ,

Kristjana Sif Bjarnadóttir.

og urðu þeir síst til að bæta félagsandann þetta vor.
Félagslífið mjög skrýtið
Kristjana Sif Bjarnadóttir lauk stúdentsprófi frá Verzlunarskólanum vorið
1987. Hún stundaði því nám bæði í
gamla skólanum við Grundarstíg og í
nýja skólahúsinu við Ofanleiti. Í Verzlunarskólablaðinu árið 1992 leit hún um
öxl og sagði frá þeim breytingum sem
urðu á félagslífinu og skólaandanum
við flutningana: „Í nýja skólanum var
allt frekar stíft og við réðum eiginlega
ekkert við þetta. ... Maður var miklu
meira í sinni heimastofu heldur en í
gamla skólanum. Þar fórum við fram á
lítinn sal eða forstofu í frímínútunum
þar sem horft var á vídeó eða verslað í
sjoppunni. Allir voru á sama staðnum.
Aftur á móti var allt miklu stærra og
lengra í nýja skólanum og svo vítt til
veggja, fólk nennti ekki að fara alla
leið niður. Félagslífið var fyrst mjög
skrýtið og mér fannst það ekki ganga
neitt alltof vel.“ 0

Ég fylgdi með í flutningunum
Hjörtur Þór Gunnarsson húsvörður
Hjörtur Þór Gunnarsson var húsvörður
í Verzlunarskólanum um árabil. Hann
hóf störf við skólann í byrjun níunda
áratugarins. Gunnar Jónsson húsvörður
var þá tekinn að eldast og gat ekki
sinnt öllum störfum sem féllu undir
verksvið húsvarðar. Hjörtur greip þá
inn í við og við. Hann sagði svo frá í
viðtali í Viljanum: „Mér líkaði strax vel
og smátt og smátt þróaðist þetta í meiri
viðhaldsvinnu og umsjón með þrifum.
Þegar skólinn flutti í nýja húsnæðið
kom það eins og af sjálfu sér að ég
fylgdi með í flutningunum, enda í mörg
horn að líta við frágang og skipulag í
öllu þessu flæmi.“
Hjörtur kvaðst kunna vel við sig í
starfi húsvarðar. Samskiptin við nemendur væru yfirleitt góð en þó mætti
ýmislegt betur fara. „Því miður finnst

mér þeir bera oft litla virðingu fyrir
skólanum, hvað umgengni varðar. Ég
held að hugsunarleysi og sú skoðun að
einhver annar eigi að ganga frá hlutunum sé ríkjandi hjá ungu fólki í dag. ...
Mér þykir miður hve margir nemendur
eiga erfitt með að hlýða reglum skólans
og leiðist að standa í útistöðum við
nemendur út af alls konar málum sem
upp koma og eru yfirleitt byggðar á
misskilningi og barnaskap. Aftur á móti
finnst mér mjög skemmtilegt og lærdómsríkt að starfa með öllu þessu unga
fólki í líflegu umhverfi og með sérlega
góðu samstarfsfólki.“
Árið 1988 var Kristinn Kristinsson
rafvirki ráðinn Hirti til aðstoðar og tók
Kristinn síðan alfarið við húsvarðastarfinu þegar Hjörtur var ráðinn húsvörður
við Háskólann í Reykjavík. 0

1985

Hjörtur Þór Gunnarsson var húsvörður Verzlunarskólans á níunda og tíunda áratugnum. Hér sést hann
ásamt samstarfsfólki sínu á kennarastofu skólans. Frá vinstri eru: Þórður Hauksson, Kristinn Kristinsson,
Selma Þórunn Káradóttir, Hjörtur og Ásdís Rósa Baldursdóttir.

1986
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Öldungadeild tekur til starfa
Þ

orvarður Elíasson skólastjóri
impraði á skólanefndarfundi 27.
janúar 1982 á möguleika á að
veita fullorðinsfræðslu við Verzlunarskólann og hlaut þetta góðar undirtektir hjá Stefáni Ólafi Jónssyni, fulltrúa menntamálaráðuneytisins í
nefndinni. Hinn 10. mars sama ár
spurðist skólastjóri fyrir um hvort
möguleikar væru á að ríkið tæki þátt í
kostnaði vegna starfsnámsins. Stefán
Ólafur Jónsson svaraði því til að erfitt
yrði að fá fjárveitingu til slíks tekna
inn í fjárlög nema um væri að ræða
áfanganám sem lyki með stúdentsprófi. Ekki var þá boðið upp á slíkt
nám við Verzlunarskólann og lagðist
því málið í þagnargildi um skeið.

Samið við menntamálaráðuneytið
Haustið 1985 var fyrirsjáanlegt að öll
aðstaða Verzlunarskólans mundi gjörbreytast árið eftir enda yrði nýtt skólahús þá tekið í notkun. Var hugmyndinni um fullorðinsfræðslu þá teflt fram
á nýjan leik. Þorvarður Elíasson skólastjóri greindi skólanefnd frá því 30.
október 1985 að ekki væri óeðlilegt að
Reykjavíkurborg greiddi 30% kostnaðar af rekstri slíkrar námsbrautar og
ríkið 40% en þetta tíðkaðist vegna
öldungadeildar við Fjölbrautaskólann í
Breiðholti. Þorvarður taldi samvinnu
við Námsflokka Reykjavíkur koma til

Stúdentar öldungadeildar vorið 1989. Frá vinstri: Jón Axel Egilsson, Kristján Jóhannesson, Anna Dóra Guðmundsdóttir, Ólafur Sigurðsson, Kirsten Friðriksdóttir
kennslustjóri öldungadeildar, Guðrún Kristinsdóttir, Kristín Karlsdóttir, Hrönn Steingrímsdóttir og Gunnhildur Hauksdóttir.

álita ef borgin tengdist málinu. Fljótlega kom í ljós að borgin tæki ekki
þátt í greiðslu kostnaðar vegna þessar-

Nemendur öldungadeildar í kennslustund.

Nemendafélag
öldungadeildar
Fyrstu árin sem öldungadeildin
starfaði var þónokkuð félagslíf meðal nemenda og stofnuðu þeir Nemendafélag öldungadeildar Verzlunarskóla Íslands og héldu að jafnaði
þrjár skemmtanir yfir veturinn. Eftir
því sem árin liðu minnkaði aðsókn

að verslunar- og stúdentsprófi í öldungadeildinni og voru sífellt fleiri
sem einungis sóttu stök námskeið,
einkum í bókfærslu og tölvunotkun.
Með því fór félagslíf nemenda líka
þverrandi uns það lagðist algjörlega
af. 0

1986

ar starfsemi. Öðru máli gegndi um
menntamálaráðuneytið.
Stefán Ólafur Jónsson upplýsti á
skólanefndarfundi 26. febrúar 1986 að
ráðuneytið gæfi kost á greiðslu þriðjungs heildarkostnaðar vegna kennslu í
öldungadeild Verzlunarskólans. Þetta
var staðfest bréflega hinn 7. mars sama
ár. Samningur milli skólans og ráðuneytisins um greiðslu kostnaðar vegna
öldungadeildarinnar var undirritaður
7. janúar 1987. Þar er ríkissjóður
skuldbundinn til að greiða jafnhátt
gjald fyrir hvern nemanda, sem innritast í öldungadeild Verzlunarskóla Íslands, og Menntaskólinn við Hamrahlíð innheimtir af öldungadeildarnemendum sínum. Framlag ríkisins til fullorðinsfræðslu þessarar var síðan innt
af hendi í samræmi við þennan samning á meðan öldungadeildin starfaði.
Nám við öldungadeild var eigi að
síður alldýrt. Verulega bætti þó úr
skák að ýmsar stofnanir og samtök
tóku þátt í greiðslu skólakostnaðar fyrir starfsmenn sína eða félagsmenn. Má
nefna Verzlunarmannafélag Reykjavíkur sem dæmi um samtök sem greiddu
verulegan hluta hans. Raunar voru
þeir aðilar til sem greiddu allan kostnaðinn fyrir starfsmenn sína.

konur langfjölmennasti hópurinn en
einnig var talsvert af fólki sem einungis hafði lokið verslunarprófi og horfið
síðan til annarra starfa.
Margir þeirra, sem settust í öldungadeild fyrstu starfsár hennar, voru harðsnúnir námsmenn. Víst er raunar að
fólk varð að leggja mikið á sig við nám
í deildinni. Það bætti þó úr skák að
menn réðu nokkuð hraðanum, þeir
gátu lokið mismörgum einingum á
hverri önn en við upphaf öldungadeildar var öllu námi í deildinni skipt í
einingar og þær metnar til stiga. Miðuðust þau við stundafjölda í greininni.
Daglegur starfstími öldungadeildar var
klukkan 17.30–22.00 mánudaga til
fimmtudaga. Einnig var kennt á föstudögum en kennsla var þá minni en
hina dagana. Árlegur starfstími öldungadeildar var að mestu hinn sami
og Verzlunarskólans. 0

Góð aðsókn í deildina
Öldungadeild Verzlunarskólans tók til
starfa haustið 1986 undir stjórn
Kirstenar Friðriksdóttur. Aðsókn varð
fljótlega góð enda var vitað að allmargir biðu eftir möguleika sem þessum til
að bæta menntun sína. Átti þetta ekki
hvað síst við um þá fyrrverandi nemendur Verzlunarskólans sem ekki
höfðu lokið stúdentsprófi. Þar voru

1987

Hvað var kennt?
Námsgreinarnar í öldungadeild voru
að mestu þær sömu og í máladeild
dagskóla en þó með viðbótareiningum í stærðfræði. Ennfremur var
boðið upp á ýmsar valgreinar sem
ekki voru kenndar í dagskóla, eins
og sérstaka áfanga í tölvubókhaldi,
skattabókhaldi, ferðamálafræði og
landafræði. Kennslunni var skipt á
tvær annir, haustönn og vorönn, og
lauk hverjum áfanga á einni önn. Var
hver áfangi kenndur á tvöföldum
hraða miðað við dagskóla. Það liggur
því í augum uppi að námið var mjög
krefjandi og nemendur þurftu að
leggja hart að sér. 0
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Blá eða hvít húfa?
S

trax við stofnun öldungadeildar
var nemendum verslunarmenntadeildar kynntur sá möguleiki að taka stúdentspróf í öldungadeild samhliða verslunarmenntaprófinu. Fjölmargir nemendur nýttu sér
þennan möguleika og stóðu sig vel.
Þorvarður Elíasson skólastjóri lagði
eigi að síður áherslu á að verslunarmenntaprófið væri gott próf eitt og sér
og stúdentspróf væri einkum ætlað
þeim sem ætluðu sér í háskólanám.
Námið í verslunarmenntadeildinni
hefði ýmsa kosti fram yfir hefðbundið
nám til stúdentsprófs og því mætti ekki
gleyma. Þorvarður skrifar í Verzlunarskólablaðið árið 1987: „Nemendum í
deildinni hefur verið boðið upp á að
setjast í öldungadeildina eða öllu heldur að taka þar einstakar námsgreinar
eða áfanga í því skyni að bæta við sig
bóklegu námi hafi þeir sérstakan áhuga
á að fá stúdentspróf. Það er gerlegt að
taka stúdentspróf í öldungadeild jafnframt því sem námi er lokið í verslunarmenntadeild en að sjálfsögðu er orðið
um að ræða allumfangsmikið nám eigi
að ljúka báðum prófunum samtímis.“
Þorvarður segir síðan: „Ég tel víst
að til þess komi fljótlega að nemandi
verði útskrifaður úr verslunarmenntadeild og um leið sem stúdent úr öld-

Þorvarður Elíasson skólastjóri lagði áherslu á að próf úr verslunarmenntadeild væri ekki síðra en stúdentspróf. Hér má sjá nemendur verslunarmenntadeildar með
bláar útskriftarhúfur við útskrift 1986.

ungadeild. Þegar að því kemur fær
nemandinn tvær húfur og setur vænt-

anlega ekki báðar upp samtímis. Ég
vona að þegar að þessu kemur þá

velji hann verslunarmenntadeildarhúfuna.“ 0

Hvers vegna fórst þú
í öldungadeild VÍ?
Þ

óra Emilía Ármannsdóttir lauk
verslunarprófi árið 1969 og
ákvað að taka upp þráðinn þar
sem frá var horfið í náminu þegar öldungadeild VÍ var stofnuð haustið 1986.
Hún segir svo frá: „Frá því ég lauk
verslunarprófi hef ég stundum verið í
námi, t.d. Söngskólanum og ýmsum
námskeiðum tengdum störfum mínum. Þegar ég athugaði svo minn gang
nánar sá ég að skynsamlegast var að
leggja stund á nám sem auk ánægjunnar gæfi mér aukin réttindi og bætti
starfsmöguleika mína. Stúdentsnámið í
öldungadeild VÍ er einmitt þannig
nám. ... Ég fékk gamla verslunarprófið
mitt sanngjarnt metið. Ég byrjaði í

rauninni þar sem frá var horfið. ... Mér
sýnist öldungadeildin hér lofa góðu þó
að lítið sé hægt að segja um það strax.“
Hafði lengi hugsað um öldunginn
Árni Steingrímsson, nemandi í öldungadeild, segir svo frá: „Ég var í Iðnskólanum á sínum tíma og lærði útvarpsvirkjun. Ég lauk því námi en fékk
ekki starf við hæfi. Þá hætti ég við og
fór að vinna í verslun. Ég var þá strax
farinn að hugsa um öldunginn. ... Svo
þóttist ég hafa himin höndum tekið
þegar Verzló auglýsti að verið væri að
opna öldungadeild. Það leist mér mjög
vel á, systir mín útskrifaðist sem stúdent frá Verzló og ég hef mikið álit á

1987
✔ Flugstöð Leifs Eiríkssonar á
Keflavíkurflugvelli vígð

✔ Verslunarmiðstöðin Kringlan opnuð
✔ Sjónvarpið hefur útsendingar á
fimmtudögum

✔ Viðræður um afvopnun stórveldanna,

þessum skóla sem menntastofnun. Mér
finnst vel hafa tekist til. Ég tók fimm
fög. Það er alveg ofsalega hratt farið yfir
efnið en kennararnir eru mjög góðir og
reyna allt sem þeir geta.“ 0

Sovétríkjanna og Bandaríkjanna

✔ Ósonlagið yfir jörðinni hefur þynnst.
Vísindamenn lýsa áhyggjum sínum

✔ Sykurmolarnir slá í gegn með laginu
Ammæli

Fyrsti nemandinn útskrifast
Fyrsta skólaárið sem öldungadeild var
starfrækt lauk einn nemandi verslunarprófi um vorið. Það var Ólafur
Magnússon. Hins vegar luku 96 nemendur prófum í einstökum greinum í
desember 1986 og 103 luku prófum
um vorið 1987. Flestir þessara nemenda luku þremur áföngum á einu

misseri en það jafngilti 12 einingum.
Vorið 1988 voru fyrstu stúdentarnir
brautskráðir frá öldungadeild Verzlunarskólans. Í útskriftarhópnum voru
níu nemendur, þar af þrír sem brautskráðust úr verslunarmenntadeild um
leið og þeir fengu stúdentsskírteinin
afhent. 0

Starfsnám í endurskoðun
Starfsnámið, sem Verzlunarskólinn
hafði eflt til muna árið 1982, tók miklum breytingum við flutninginn í hið
nýja skólahús við Ofanleiti. Það var nú
skipulagt þannig að skyldar greinar
voru tengdar saman og gátu nemendur
sérhæft sig á einhverju sviði viðskipta-

lífsins. Náminu var skipt í brautir og
var ákveðið að hefja kennslu á bókhalds- og skrifstofubrautum haustið
1986 en til athugunar var að hefja
kennslu á stjórnunarbraut, sölu- og
markaðsbraut og ferðamálabraut síðar.
Nemendum gafst kostur á að ljúka

1986

námi hverrar brautar á einum vetri hið
skemmsta. Starfsnámið var frá
haustinu 1986 á vegum öldungadeildar, en fljótlega eftir stofnun hennar
kom í ljós að þorri nemenda kaus
fremur að stefna að stúdentsprófi en að
ljúka prófi af starfsnámsbrautum. Eftir

sem áður luku 33 nemendur starfsnámi á árunum 1988–1998 eftir skólaskýrslum að dæma, ellefu af ferðamálabraut, sjö af bókhaldsbraut, tveir af
skrifstofubraut, ellefu af tölvu- og bókhaldsbraut og tveir af bókhalds- og
skrifstofubraut. 0

1987
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Glæsilegt bókasafn
í hjarta nýja skólahússins
A

llt frá árinu 1933 höfðu nemendur Verzlunarskólans viðhaft
ýmsar tilraunir til að koma á
fót bókasafni við skólann. Um tíma
var starfrækt lesstofa með góðum árangri en hún lagðist af eftir nokkurra
ára starf. Árið 1981 var bókasafni
skólans pakkað niður í kassa og því
komið fyrir á háalofti í vélritunarhúsinu við Hellusund í því skyni að

rýma fyrir vídeónefnd skólans. Nemendur álitu sem svo að þar sem þeir
hefðu aðgang að góðu bókasafni í nágrenninu, sem var Borgarbókasafnið
við Þingholtsstræti, væri betra að
nýta húsnæðið undir starfsemi vídeónefndar.
Nemendur höfðu alla tíð sjálfir séð
um rekstur bókasafnsins og það var
ekki fyrr en haustið 1985 að skólinn

tók málið í sínar hendur. Þá var Steinunn Stefánsdóttir bókasafnsfræðingur
ráðin til starfa og fékk hún það hlutverk að byggja upp framtíðarbókasafn
skólans. Hafði jafnan verið gert ráð
fyrir bókasafni og góðri lesaðstöðu í
nýja skólahúsinu við Ofanleiti.
Bókasafnið var upphaflega 200 fermetrar og á tveimur hæðum. Á neðri
hæð var lesaðstaða fyrir 45 nemendur

og í safnaherbergi á efri hæð voru tölvur og ritvélar til afnota fyrir nemendur.
Síðar var þessu rými breytt í hefðbundna lesaðstöðu. Bókakostur safnsins
var að mestu geymdur í aðgengilegum
hillum á neðri hæð safnsins. Þar var
einnig afgreiðsla, uppsláttarrit, tímarit,
úrklippusafn, hlustunaraðstaða og alfræðiorðabók á geisladiski sem nemendur notfærðu sér mjög mikið. Allir
nemendur skólans og starfsmenn fengu
skírteini sem þeir gátu notað til að fá
bækur lánaðar heim.
Á fyrstu vikum og mánuðum í starfi
safnsins barst því fjöldi gjafa frá fyrirtækjum, einstaklingum og útskrifuðum nemendum. Í byrjun var stuðst við
handunna spjaldskrá en frá upphafi
var markmiðið að tölvuskrá allan safnkost og tölvuvæða safnið.
Nemendur nýttu sér safnið afar
mikið, bæði bókakostinn og lesaðstöðuna. Safnið var opið kl. 8.05–22.00
mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum til kl. 20.00. Þá var bókasafnið
opið á laugardögum kl. 10.00–17.00.
Auk Steinunnar störfuðu að jafnaði
nokkrir nemendur á safninu og unnu
þeir einkum í afgreiðslu safnsins eftir
að hefðbundnum skólatíma lauk, á
kvöldin og um helgar. 0

Haustið 1986 eignaðist Verzlunarskólinn í fyrsta sinn stórt og rúmgott bókasafn. Nemendur notuðu bæði lesaðstöðu og bókakost safnsins mjög mikið.

Upplýsingatækni kennd sem valgrein
Haustið 1986 var kennsla hafin í nýrri
námsgrein, upplýsingatækni, og var
boðið upp á hana sem valgrein í 5.
bekk. Námsgreinin var angi af þeirri
tölvuvæðingu sem átti sér stað í skólanum. Steinunn Stefánsdóttir, sem
kenndi þessa nýju grein, segir svo frá í
viðtali við Morgunblaðið 1987:
„Fyrirmyndir mínar voru fáar svo ég
þurfti að útbúa námsefnið frá grunni.
Námið tekur heilan vetur og við förum í alla þætti gagnasöfnunar, flokkun, skráningu og varðveislu, og tengjum þetta námstækni almennt. Einnig
heimsækjum við söfn, tölvufyrirtæki
og kynnt er notkun tölvu við að komast í samband við gagnabanka. Ég leitast við að leggja raunhæf verkefni fyrir
nemendurna, til dæmis söfnuðu þeir
öllum fréttum af leiðtogafundinum í
október, gerðu efnisyfirlit, skráðu og

Ég valdi Verzló ...
Jón Ásgeir Jóhannesson
forstjóri

Steinunn Stefánsdóttir bókasafnsstjóri kenndi upplýsingatæni í 5. bekk. Hér sést hún í kennslustofunni
Nathan og Olsen en sú stofa var höfð undir bókasafn skólans fyrstu mánuðina eftir flutningana.

varðveittu gögnin.“ Hér var um brautryðjandastarf að ræða því að upplýs-

1986

ingatækni hafði ekki áður verið kennd
við framhaldsskóla á Íslandi. 0

1987

Eftir grunnskóla prófaði ég MH í
einn dag sem heillaði ekki meira en
það að ég tók mér frí í eitt ár og fór
að læra kjötiðn. Eftir það fór ég í
Verzlunarskólann og ætlaði bara að
taka verslunarprófið en skólinn og
félagslífið var svo skemmtilegt að ég
gat ekki hugsað mér að hætta enda
eignaðist ég marga félaga og námið
lagðist ekki svo ýkja þungt á mig
enda hef ég alltaf verið samningslipur og duglegur við að hlaupa út í
búð fyrir skólasystur mínar sem í
staðinn aðstoðuðu mig dyggilega við
glósu- og stílagerð. 0
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Ákveðnar hefðir hafa fylgt peysufatadeginum. Ein er sú að nemendur syngja fyrir kennara og samnemendur sína í skólanum. Hér má sjá stúlkur á peysufatadegi árið 1991.

Stefnumót við Fred Astaire
í dvergsniðnum peysufötum
Þ

egar ég opnaði augun að morgni
9. apríl 1987 grunaði mig ekki
að ég ætti eftir að keyra heim í
líkbíl seinna um daginn. Það er líka
nokkuð sem gerist ekki á hverjum
degi, en þegar peysufatadagurinn á í
hlut þá er þetta ekki svo undarlegt!
Öll vélritunarbörnin í 4. bekk
hoppuðu af stað í bekkjarsamkomur
svo snemma að sumir gátu ekki hugsað sér annað en að koma a.m.k.
klukkutíma of seint. Hvað um það,
það er nú ekkert smámál að hafa sig til
fyrir þennan dag og var það stór hluti
skemmtunarinnar. Reyndar áttu margar stelpnanna í erfiðleikum með

dvergsniðin peysuföt ömmu sinnar og
skotthúfurnar vildu tolla illa á stuttklipptum nútímakollunum. Aftur á
móti stóðu strákarnir bísperrtir í biðröð fyrir framan spegilinn til að sjá
hvað þeir voru rosalega frímúraralegir
í nýpressuðum kjólfötunum, allir eins
og lifandi safn af Fred Astaire.
Nú, við urðum að nærast áður en
gangan langa hófst, svo allir fengu sér
morgunverðarkræsingar og kakó,
nema „sumir“ sem þóttust óvanir heitum drykkjum svona í morgunsárið og
fengu sér því „eitthvað annað“ sem tók
af allan vafa um að þeir væru ennþá
sofandi.

Hrafnhildur Arnardóttir á peysufatadaginn árið
1987.

Fjöldaframleitt fornaldarfólk í
halarófu
Við vorum ekki fyrr búin að koma
okkur sönglandi í úðanum upp í
Verzló þegar ferðinni var haldið áfram
og nú stefnt á það spennandi verkefni
að trufla umferðarmenningu miðbæjarins. Spengileg löggukríli pössuðu
upp á að það tækist og niður Laugaveginn þrammaði fjöldaframleitt fornaldarfólk í „tvöfaldri“ halarófu. Og það
brást ekki, þessi árlegi siður fékk
fúlasta fólk til að brosa. Fyrir utan
Kvennó og Elliheimilið Grund leyfðum við öllum sem kærðu sig um að
hlusta á ávöxt þrotlausra æfinga okkar
og sungum fyrir viðstadda, flestum til
mikillar ánægju, áður en við settumst

1986

uppgefin við borð á Hótel Borg og biðum eftir að fá hádegismatinn,
og biðum ...
Aftur upp í Verzló.
Kennararnir fengu sitt
hefðbundna eyrnakonfekt frá nemendum við undirspil
Magnúsar Kjartanssonar og ræðupistil
fengu þeir einnig frá
öllum 10 bekkjunum með tilheyrandi blómaafhendingum
og tannkremsbrosum
á báða bóga.
Svo var haldið
heim til uppbyggingar fyrir kvöldið sem
eftir deginum að dæma var gulltryggt.
Í líkbíl á leiðinni heim
Það var í slyddunni á leiðinni heim
sem lífsreynslan mikla dundi yfir
greinarhöfund og félaga hennar.
Herramenn tveir, sem okkur sýndust
bara vera að rúnta, buðu okkur stórstígu gamalmennunum far heim. Bíllinn var skutbíll og hafði fallega gyllta
krossa á hvorri hlið og við stigum upp
í líkbílinn með mikilli varfærni. Þegar
mér varð svo litið aftur fyrir okkur fór
kaldur hrollur niður bakið á mér við

að sjá hvítu líkkistuna sem var vel
skorðuð fyrir aftan okkur. Við
vorum snöggar út úr bílnum þegar á áfangastað
kom og þökkuðum pent
fyrir ferðina!!
Um kvöldið sameinaðist svo hver 4. bekkur
aftur. Allir voru eðlilega
klæddir og raddlausir
eftir daginn, en þá var
bara gripið til
skrifmáls og
kepptumst við
öll við að
„skrautrita“ í
4. bekkjarbækurnar og
hélt það áfram þó
að komið væri á ballið
enda var frekar fámennt á
dansgólfinu. Þeir sem ennþá höfðu
krafta héldu áfram eftir það en öðrum
sem þjáðust af heiftarlegum skrifkrampa fannst tími til kominn að hvílast og enduðu þennan einstaka og
minnisstæða dag.
Skilur maður nú hvers vegna allir
eldri bekkingar horfðu með öfundaraugum á okkur á peysufatadaginn og
ég mun koma til með að gera slíkt hið
sama þegar þið setjið upp pípuhatta
og skotthúfur.
Hrafnhildur Arnardóttir, 5.-L

1987

Verzlunarskólablaðið, 1988
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Síðasti fundur Sambands
verslunarskólakennara
Endalok á tuttugu ára samstarfi

S

amband verslunarskólakennara
var stofnað í Verzlunarskóla Íslands 9. október 1966. Undirbúningsnefnd hafði setið að störfum
og samið frumvarp til laga fyrir sambandið. Skólastjórar Samvinnuskólans
og Verzlunarskólans, þeir sr. Guðmundur Sveinsson og dr. Jón Gíslason, hvöttu báðir til stofnunar þessara
samtaka enda var ljóst að skólarnir
þyrftu að snúa bökum saman, fyrirhugað var að halda næsta þing Nordisk handelsforening á Íslandi.
Bætt verslunarskólamenntun í
landinu
Á stofnfundinum flutti Sigurður Ingimundarson framsögu um lagafrumvarp undirbúningsnefndar og lögðust
báðir skólastjórar á eitt um að mæla
með samþykkt þess. Frumvarpið var
samþykkt að mestu óbreytt. Þar er
kveðið á um að nafn samtakanna
skyldi vera Samband verslunarskólakennara, hlutverk þess skyldi vera að
stuðla að bættri verslunarskólamenntun í landinu og því skyldi meðal annars náð með því að efla persónuleg
kynni verslunarskólakennara og stuðla
að samstarfi þeirra um framfarir og
endurbætur á námsefni og kennsluaðferðum. Fullgildir aðilar að sambandinu voru fastir kennarar þeirra sérskóla sem önnuðust verslunarmenntun. Stundakennarar sömu skóla
skyldu hafa málfrelsi og tillögurétt á
fundum sambandsins. Það gat einnig
veitt fulla aðild þeim föstu kennurum
annarra skóla, sem önnuðust kennslu í
verslunargreinum, auk þess sem
stundakennarar þeirra gátu fengið aðild með málfrelsi og tillögurétti. Aðalfundur skyldi haldinn árlega og sem
næst upphafi eða lokum skólaárs.
Kjósa bar stjórn á aðalfundi og skyldi
hún vera skipuð þremur mönnum,
formanni, varaformanni og ritara.
Faglegur umræðuvettvangur
Sú venja myndaðist strax við stofnun
sambandsins að Samvinnuskólakennarar og Verzlunarskólakennarar skiptust á að sjá um aðalfund. Aðalfundir
voru haldnir að Bifröst þegar þeir voru
á vegum Samvinnuskólakennara en
annars í Reykjavík eða á einhverjum
stað í nágrenninu, oftast í Valhöll á
Þingvöllum en einnig á Hvolsvelli og
Selfossi. Aðalfundir hófust síðdegis á
laugardegi og var slitið upp úr hádegi
á sunnudegi. Dagskrá var hefðbundin.
Menn settust að kaffiborði fljótlega eftir komu á fundarstað, síðan var aðalfundur settur og fyrst flutt skýrsla
stjórnar. Að því loknu flutti fyrirlesari
erindi og var hann ýmist úr hópi

Stefán Már Ingólfsson þýskukennari í kennslustund í nýja skólahúsinu við Ofanleiti.

kennara við annan hvorn skólann eða
hafði verið fenginn til að fjalla um eitthvert tiltekið efni. Sem dæmi skal
nefnt að fyrstu árin ræddu meðal annars þeir Snorri Þorsteinsson og Þórhallur Guttormsson um íslenskukennslu í verslunarskólum, sr. Guðmundur Sveinsson um störf samstarfsnefndar um verslunarfræðslu og Þorsteinn Magnússon um EDB-námskeið í
Noregi. Eitt árið fjölluðu Haukur Ingibergsson og Valdimar Hergeirsson um
framtíðarhorfur skólanna tveggja og
annað ár flutti Guðrún Friðgeirsdóttir
fyrirlestur um námstækni.
Oft urðu hinar fjörugustu umræður
að framsöguræðum loknum og létu
menn þá ýmislegt flakka. Fundi þessum lauk um klukkan 19 og var þá
fljótlega sest að kvöldverði. Eftir
kvöldverð var frjáls stund og söfnuðust þátttakendur þá saman, báru saman bækur um kennsluefni og kennsluaðferðir eða ræddu um landsins gagn
og nauðsynjar. Raunar vildi brenna við
að samkoman yrði afar óskipulögð
þegar á leið kvöld. Eftir morgunmat
daginn eftir var fundur settur á nýjan
leik. Þá var kosin stjórn fyrir næsta
starfsár. Þetta voru mjög minnisstæðar
samkomur. Verzlunarskólakennarar
voru ætíð sammála um að Samvinnuskólakennarar veittu af einstæðri
rausn, þar bar aldrei skugga á. Verzlunarskólakennarar reyndu að endurgjalda þetta eftir föngum og gripu í því
skyni til þess að taka hótel á leigu í
nágrenni Reykjavíkur, það gaf tækifæri

1987

til nánari samskipta en gefist höfðu á
aðalfundum í Reykjavík.
Leiðir skiljast
Verzlunarskólakennarar sáu um aðalfundinn 26. september árið 1987. Þar
var rætt um íslenskukennslu og blaðaskrif um kunnáttu nemenda í móðurmálinu. Undir fundarlok var framtíð
sambandsins rædd. Ásdís Rósa Baldursdóttir, fráfarandi formaður, reifaði
það mál og kvað margt vera breytt frá
stofnun samtakanna, þá hefðu Samvinnuskólinn og Verzlunarskólinn verið einir um að veita framhaldsmenntun í verslunarfræðum. Aftur á móti
væri svo komið 1987 að námsbrautir,
sem sérhæfðu sig í slíkum fræðum,
hefðu verið stofnaðar við allmarga
skóla og væru með fjölmennustu
námsbrautunum. Hún varpaði fram
þeirri spurningu hvort halda ætti
áfram á sömu braut, bjóða kennurum
við námsbrautir fjölbrautaskólanna inn
í sambandið eða að slíta því.
Talsverðar umræður urðu um þetta
innlegg og vildi þorri ræðumanna að
sambandið starfaði áfram í sama formi
og það hafði ætíð verið, sameiginlegur
vettvangur fyrir kennara Samvinnuskólans og Verzlunarskólans. Svavar
Lárusson lagði þá til að fundirnir yrðu
fagfundir í ríkari mæli en verið hafði,
kennarar í einstökum greinum eða
greinaflokkum hittust og bæru saman
bækurnar. Tóku ýmsir undir þetta. Þá
kom fram það sjónarmið að kennarar
sæktu fundina með mjög misjöfnu

hugarfari, ýmsir hinna eldri vildu
lengja hinn óformlega hluta samkomunnar og glæða forn vinakynni en
hinir yngri hefðu meiri áhuga á faglegri umræðu. Fram kom að lítil nýliðun væri í þeim hópi sem sótti aðalfundina.
Niðurstaðan varð sú að sambandið
ætti að starfa áfram og var næstu
stjórn falið að stuðla að fagfundum. Þó
fór svo að þetta varð síðasti fundur
Sambands verslunarskólakennara og
verður að telja það hafa lognast út af á
árinu 1988. Umræðan 1987 ber vott
um einhverja óánægju með starfsemina og kann það að vera orsökin en
einnig ber að hafa í huga að Samvinnuskólinn fluttist yfir á háskólastig
1988. Skólarnir áttu því mun minna
sameiginlegt það haust en verið hafði,
til dæmis hvað námsefni snerti. 0

1988

1988
✔ Staðgreiðsla skatta tekin upp
✔ Bjórfrumvarpið verður að lögum
✔ Verkföll lama skólastarf langtímum saman
✔ Átta ára stríði Íraka og Írana lokið með
vopnahléi

✔ George Bush kjörinn forseti Bandaríkjanna. Sigraði Michael Dukakis

✔ Mikill órói í einstökum lýðveldum Sovétríkjanna, sérstaklega Eystrasaltsríkjunum
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Afdrifarík íþróttaferð
til Vestmannaeyja
Skólayfirvöld rifta samningum við NFVÍ

H

austið 1987 fóru Verzlunarskólanemar í eftirminnilega
íþróttaferð til Vestmannaeyja.
Ýmsum sögum fór af ferðinni og var
meðal annars rætt um að mikið hefði
verið um áfengisdrykkju og ólæti á
dansleik um kvöldið. Halldór Lárusson, sem var forseti Nemendafélagsins
á þessum tíma, segir svo frá:
„Eftir þessa ferð kom upp sú saga að

þátttakendur hefðu ekki hagað sér í
samræmi við þær kröfur sem gerðar
eru til Verzlunarskólanema. Skólanefnd
og skólastjóri ákváðu þá að rifta samningum milli NFVÍ og skólanefndar um
félagslíf í skólanum þannig að nýr
samningur yrði gerður aðeins gegn því
að nemendum væri full alvara að bæta
ráð sitt. Nú, samningar tókust milli
skólanefndar og stjórnarinnar þannig

að félagslífið gekk áfallalaust það sem
eftir var vetrar. Óþarflega mikið veður
var gert vegna eftirmála þessarar ferðar
en mestu máli skipti vitaskuld að
kippa hlutunum í lag og það tókst.“
Þrátt fyrir að Halldóri og félögum
hans í stjórn NFVÍ tækist að endurvinna traust skólastjóra og skólanefndar fóru Verzlunarskólanemar ekki í
íþróttaferð árið eftir. 0

Ég valdi Verzló ...
Lilja Pálmadóttir,
myndlistarkona og
kvikmyndaframleiðandi

Diskófrík í rokksveiflu
Síðla árs 1987 var starfsemi Plötuklúbbsins Ívars í miklum blóma.
Haldnir voru þrennir tónleikar á
stuttum tíma og var rokkkóngurinn
Bubbi Morthens fyrstur í röðinni.
Hann hélt tónleika í Verzlunarskólanum 25. september 1987 við góðar
undirtektir áhorfenda. Tæpum mánuði síðar stóðu Ívarsmenn fyrir öðrum tónleikum og fengu hljómsveitirnar Tíbet Tabó og E-X til að
skemmta.
Einar Þórisson Ívarsmaður skrifar í
Verzlunarskólablaðið: „Þessir tónleikar
voru sérstakir fyrir það að þetta voru
líklegast fyrstu alvöru rokktónleikarnir
sem hafa verið haldnir í skóla vorum.

Hóf ferilinn í
vídeónefnd
Júlíus Kemp kvikmyndagerðarmaður
Júlíus Kemp kvikmyndagerðarmaður
útskrifaðist úr Verzlunarskólanum
vorið 1988. Hann fór í Verzló eftir
misheppnaða tilraun til að stunda
nám við Menntaskólann við Sund: „Ég
fílaði Verzló mun betur en MS,“ segir
Júlíus í viðtali við Verzlunarskólablaðið
1998 og bætir við: „eiginlega er Verzló
besti skóli sem ég hef verið í. Fögin
hentuðu mér vel sem og félagslífið.“
Júlíus segir einnig frá því að grunnurinn að starfi hans sem kvikmyndagerðarmanns hafi verið lagður í Verzlunarskólanum: „Ég var alltaf með
kvikmyndadellu þegar ég var ungur.
En þegar vídeótæknin kom til sögunnar, ásamt umræðunni um hvort kvikmyndinni tækist að halda velli, missti
ég bara einhvern veginn áhugann. Það
var ekki fyrr en ég byrjaði í vídeónefndinni þegar ég var í 6. bekk sem
áhuginn endurfæddist. Í vídeónefndinni var ég mikið að klippa úti í bæ
þætti og slíkt til að sýna í skólanum,
þess vegna fékk ég strax vinnu eftir
Verzló sem klippari hjá Plús-film.“

Ég fór í Verzló af því að pabbi vildi
það. Elsti bróðir minn var í MR og
systir mín var í MS. Ég var alltaf að
spá í að fara í MH en ég held að
pabba hafi þótt það of laust í rásinni
og á þeim árum hafði skólinn vinstrisinnaðan blæ á sér sem pabbi fílaði
ekki. ... Ég hugsa að ég hafi verið
svona dálítið týpískt Verzlófórnarlamb, kaupmannsdóttir. Hann hafði
svolítið þannig ímynd. Ég held samt
að fyrst og fremst hafi farið í Verzló
krakkar sem höfðu metnað og hafa
metnað. Alveg sama hvaðan þau
koma. Bara duglegir krakkar sem
vilja ná langt. 0

Áhorfendur vissu varla hvaðan á þá
stóð veðrið er Tíbet Tabú, með Magga
Stefáns fyrrum Egó-trommara innanborðs, hóf spilamennskuna en tóku
við sér þegar líða tók á dagskrána. ...
Það var gaman að sjá til Verzlinga,
sem hafa verið kallaðir dískófrík og
þaðan af verri nöfnum, skemmta sér
yfir góðri rokktónlist.“ Viku síðar
stóðu Ívarsmenn fyrir þriðju tónleikunum en þá lék bandaríski tónlistarmaðurinn Spencer Bohren blús fyrir
þá fáu Verzlinga sem létu sjá sig.
„Hann er áreiðanlega besti tónlistarmaður og hljóðfæraleikari sem í skólann hefur komið,“ segir Einar Þórisson í Verzlunarskólablaðinu. 0

Elfar ber sigur úr
býtum í Verzlóvæli
Haustið 1987 var Verzlóvæl,
söngvakeppni Verzlunarskólans,
haldin í fyrsta sinn með þátttöku
átta flytjenda. Keppnin fór fram á

Júlíus Kemp segir að áhugi sinn á kvikmyndagerð
hafi vaknað fyrir alvöru þegar hann var í Verzló.

Eftir stúdentspróf hefur Júlíus að
mestu unnið við kvikmyndagerð.
Hann á og rekur í samstarfi við aðra
fyrirtækið The Icelandic Film Company,
hefur leikstýrt tveimur kvikmyndum í
fullri lengd, auk þess sem hann hefur
starfað í tónlistargeiranum, bæði við
að semja og spila tónlist og skipuleggja tónleika. 0

1987

Elfar Aðalsteinsson sigraði í Verzlóvæli árið 1987
en það var í fyrsta sinn sem keppnin var haldin.

Marmaranum í Verzlunarskólanum
og var Hafsteinn Hafsteinsson, formaður Skemmtinefndar, kynnir
kvöldsins. Dómarar voru þeir Jón
Ólafsson tónlistarmaður og Gísli
Kjærnested, fyrrverandi nemandi við
skólann. Áhorfendur gátu einnig
haft áhrif á niðurstöðurnar því að
þeir fengu allir atkvæðaseðla og áttu
að gefa flytjendum stig. Sigurvegari
var Elfar Aðalsteinsson, 3.-H. Árið
eftir sigraði hann aftur í söngvakeppni skólans og hlaut mikið lof
dómnefndar en í henni sátu þá meðal annarra Jakob Frímann Magnússon og Ragnhildur Gísladóttir. Elfar
lét töluvert að sér kveða í félagslífi
Verzlunarskólans, tók þátt í flestum
Nemendamótum þau ár sem hann
var í skólanum og var formaður
Skemmtinefndar veturinn
1991–1992. Eftir útskrift úr Verzló
lagði Elfar sönginn að mestu á hilluna en hann er nú framkvæmdastjóri Eignamiðs ehf., situr í stjórn
Verslunarráðs Íslands og í háskólaráði Háskólans í Reykjavík. 0

1988
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1989
✔ 89 af stöðinni, fyrsti þáttur Spaug✔
✔
✔
✔
✔

stofunnar, sendur út í Sjónvarpinu
Borgarleikhúsið formlega opnað. Leikfélag
Reykjavíkur flytur úr Iðnó
Jóhannes Jónsson opnar fyrstu Bónusverslunina við Skútuvog
Söngvar Satans, bók Salmans Rushdie,
brennd í Íran. Khomeini erkiklerkur lýsir
Rushdie réttdræpan
Hundruð mótmælenda drepin á Torgi hins
himneska friðar í Peking
Upplausn í Austur-Evrópu. Harðlínumenn
missa völdin. Berlínarmúrinn hruninn

Frá uppsetningu Verzlunarskólans á Hárinu 1989. Á myndinni má meðal annars sjá Hafstein Sv. Hafsteinsson, Pál Ásgeir Davíðsson og Birgi Kristmannsson.

Rússneskir öreigar
og bandarískir hippar

Ég valdi Verzló ...

Ólíkar sýningar settar á svið af nemendum

Þ

riðjudaginn 1. nóvember 1988
frumsýndi leikfélag Verzlunarskólans, Allt milli himins og jarðar, leikritið Náttbólið eftir Maxím
Gorkí í leikstjórn Guðjóns Sigvaldasonar. Alls léku 18 nemendur í verkinu og fjöldi annarra kom að sýningunni og vann meðal annars við sviðsmynd, leikmuni og búninga. Náttbólið
gerist í kjallara leiguhjalls í Rússlandi í
kringum aldamótin 1900 og fjallar um
líf og lifnaðarhætti þeirra sem minnst
mega sín í samfélaginu. Verkið vakti

töluverða athygli í skólanum enda
margir af helstu forkólfum félagslífsins
á sviðinu.
Á sama tíma undirbjó
annar hópur nemenda
uppfærslu á bandaríska
söngleiknum Hárinu. Jón
Ólafsson hafði verið ráðinn
kórstjóri og bandarískur
danskennari, Tracey England Jackson, ráðin danshöfundur og leikstjóri. Í
kórnum voru 74 nemendur,

Börkur Gunnarsson
kvikmyndagerðarmaður

auk þess sem 13 dansarar tóku þátt í
sýningunni. Það voru stífar æfingar
um haustið og þegar komið
var fram í janúar hafði skapast skemmtileg hippastemning í skólanum. Nemendur
rauluðu þekkt lög um ást,
frið og öld vatnsberans fyrir
munni sér. Það var síðan á
Nemendamótsdaginn, 2.
febrúar 1989, að söngleikurinn Hárið var frumsýndur á Hótel Íslandi. 0

Mínar minningar úr Verzló ganga
flestar út á félagslífið. Ég tók þátt í
því að öllu öðru leyti en því að ég
var aldrei í kórnum, þrátt fyrir að fara
fjórum sinnum í kórprufu! Megnið af
tíma mínum á milli 16 og 20 ára fór
í félagslífið og svo mætti maður
stundum í skólann. Þetta voru flottir
tímar! Þátttaka í félagslífinu er frábær
skóli sem ég lærði mjög mikið af.
Dagskólinn er líka ágætur. 0

Ég fór á fyllirí hvenær sem var ...
Nemandi úr 6. bekk segir sögu sína

Á

unglingsárunum bragða flestir
áfengi í fyrsta skipti. Minningar
um fyrsta fylliríið tengjast því
oft minningum frá skólaárunum.
Gjarnan ræða nemendur um þessa
reynslu glaðir í bragði en stundum
eru þá stigin fyrstu sporin á grýttri og
myrkri leið. Sú varð raunin með unga
stúlku í 6. bekk skólans sem sagði
sögu sína í Verzlunarskólablaðinu árið
1990.
Mætti hálffull í prófið
Stúlkan segist hafa byrjað að drekka
þegar hún var í grunnskóla en sumarið eftir 3. bekk fór drykkjan að taka á
sig alvarlega mynd, auk þess sem hún
byrjaði að neyta annarra vímuefna,
bæði marijúana og LSD: „Ég byrjaði í
4. bekk um haustið. Ég hélt að ég gæti
haldið þessu líferni áfram og staðið
mig vel í skólanum en nú gekk það
ekki lengur upp. Ég var farin að mæta

mjög illa, sérstaklega á mánudögum,
og þegar það voru próf. ... Ég fór á
fyllirí hvenær sem var, jafnvel datt ég í
það kvöldið fyrir fyrsta jólaprófið og
mætti hálffull í prófið. ... Ég reykti
hass einstöku sinnum og drakk mikið.
Ég hafði alltaf verið mjó en nú var ég
byrjuð að fitna og var orðin ferlega
sjúskuð. Ég tengdi það aldrei drykkjunni hvað ég leit illa út. Krakkarnir,
sem voru með mér í bekk, gerðu sér
heldur enga grein fyrir þessu. Þau
voru auðvitað byrjuð að finna að ég
væri kannski svolítið geggjuð með
víni, en eins og ég sagði frá, þá kom
það út eins og þetta væri allt saman
voðalega gaman.“
Kennaraverkfallið afdrifaríkt
Stúlkan segir að mætingin hafi farið
smám saman versnandi og þegar komið var fram í 5. bekk voru veikindadagar hennar orðnir grunsamlega margir.

1988

Að lokum var hún send til námsráðgjafa skólans en á þessum tíma gegndi
Þórunn Felixdóttir því starfi. „Ég var
alveg skíthrædd við hana,“ segir stúlkan. „Ég var lengi að reyna að búa til
einhverja sögu um af hverju ég hefði
mætt svona illa. Ég var orðin mjög
þjálfuð í að ljúga og blekkja en einhvern veginn var ég komin í algjört
þrot. Ég ákvað að segja sannleikann.“
Þórunn brást skjótt við og pantaði
fyrir stúlkuna viðtal hjá SÁÁ og hélt
hún sér þurri í nokkrar vikur eða allt
þar til kennaraverkfallið skall á um
vorið. Þá tók við mjög slæmt tímabil í
lífi stúlkunnar sem var nú einnig byrjuð að neyta amfetamíns: „Eina nóttina
þegar ég kom heim af balli leið mér
hræðilega og hringdi hágrátandi í Þórunni og bað hana um að koma mér
inn á Vog.“ Stúlkan var í þetta skipti í
sex vikur í meðferð og náði að snúa
lífi sínu til betri vegar.

Víti til varnaðar
Haustið 1989 settist hún í 6. bekk
Verzlunarskólans og síðar um veturinn skrifaði hún greinina í Verzlunarskólablaðið um reynslu sína. Þórunn
Felixdóttir fylgir greininni úr hlaði
með stuttum inngangi þar sem hún
segir: „Þessi stúlka er nú nemandi í 6.
bekk. Hún sýndi óvenjulegan kjark
og viljastyrk og fékk þá hjálp sem
hún þurfti. Hún segir hér sögu sína ef
vera mætti að hún yrði öðrum til viðvörunar eða hjálpar. Enginn í skólanum nema vinkonur hennar vissu um
ástandið. Kennararnir vita ekki enn
hver hún er. Hún stóð sig þokkalega í
skólanum, elskuleg stúlka frá góðu
heimili. Hún var ekkert frábrugðin
öðrum nemendum, en var þó undir
lokin farin að mæta illa og standa sig
verr en áður á prófum. Í vetur gengur
hún um glöð og hress.“ 0

1989
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Skólinn líkt og annað heimili
Kennarahjónin Kristín I. Jónsdóttir og Baldur Sveinsson

Þ

bekk. Tölvustofan Ritver
var eyrnamerkt fyrir ritvinnslukennsluna sem
hófst haustið 1986. Vélritunarkennslan fór fram í
Vélveri og voru notaðar
þar ritvélar fram til vors
1993. Þá um haustið var
Vélver búið tölvum og ritvélunum lagt. Sú kennsla
var eingöngu í 3. bekk.
Ritvinnslukennslan kallaði á ýmsar sértækar lausnir, bæði hvað varðaði hugbúnað og vélbúnað, auk
þess sem móta þurfti nýjar
kennsluaðferðir og útbúa
kennsluefni. Fljótlega eftir
að ritvinnslukennslan hófst
var stefnt að því að nemendur tækju hraðapróf á
tölvur, þar sem forrit héldi
utan um innslátt og einkunnargjöf. Örn Hansen
fyrrverandi nemandi skólans, sem unnið hafði mikið
Samstarfsmenn í áratugi
og gott starf að breytingum
Líf þeirra Baldurs og Kristínar
og þróun á Commodorehefur raunar verið samofið
tölvum skólans, var fengsögu Verzlunarskólans í nær
inn til að hanna þetta forrit
hálfa öld því leiðir þeirra lágu
sem gekk undir nafninu
saman þegar bæði voru nem„Pikkólína“. Síðan vorið
endur í skólanum í byrjun
1998 hafa allir verslunarsjöunda áratugarins. Þau giftu
prófsnemar tekið sín hraðasig 30. mars 1963, þegar
próf á slík forrit, en þau
Kristín var í 5. bekk, en Baldhafa verið þróuð af fyrrverur hafði útskrifast ári fyrr.
Baldur Sveinsson og Kristín I. Jónsdóttir kynntust þegar þau voru bæði nemendur í Verzlunarskólanum. Hér eru þau á leið á
andi nemendum VerzlunarSveinn sonur þeirra var þá
Nemendamót skólans árið 1962.
skólans, Úlfari Erlingssyni
þegar þriggja mánaða gamall
skólans. Hún hefur meðal annars séð
„Þegar við Baldur giftum okkur
og síðar Antoni Karli Ingasyni.
og var í nógu að snúast hjá fjölskyldum uppsetningu, skráningu og varðóraði mig ekki fyrir því að við ættum
Baldur rifjar upp að á fyrstu árunum
unni næstu misserin. Baldur sótti
veislu minja og listaverka í eigu hans.
í nýja skólanum hafi þurft að leysa
þennan vetur tíma í Menntaskólanum í bæði eftir að verða kennarar við skólann og samstarfsmenn í áratugi,“ segir
ýmis erfið vandamál sem vefjast ekki
Reykjavík, til að búa sig enn betur
Kristín en hún hóf störf sem vélritunÞróun tölvu- og ritvinnslukennslu fyrir mönnum nú á dögum. „Það má
undir háskólanám, en vann jafnframt
arkennari við skólann árið 1971. „ÞegBaldur hafði, sem deildarstjóri tölvusegja að í vissum skilningi höfum við
fyrir heimilinu með kennslu í Vogaar ég réði mig til skólans hafði okkur
deildar, forystu um þróun tölvuverið að finna upp hjólið. Nettenging á
skóla. Næsta vetur tók hann sér frí frá
kennslunnar í skólanum í upphafi nítölvum var skammt á veg komin og
kennslunni og hóf nám við tannlækna- Baldri fæðst annar sonur. Ég hafði líka
unnið úti um hríð þar sem við vorum
unda áratugarins og þegar Verzlunarvinnslugeta þeirra var takmörkuð.
deild Háskólans en Kristín lauk stúdað koma okkur upp heimili og Baldur
skólinn flutti í nýja skólahúsið við OfÞennan fyrsta vetur notuðum við til að
entsprófi. Haustið 1964 réð Baldur sig
stundaði háskólanám ásamt kennslanleiti má segja að Kristín hafi orðið
mynda netútgáfu af ritvinnslukerfinu
síðan sem kennari við Verzlunarskólunni fyrstu árin. Á þessum tíma þótti
einn nánasti samstarfsmaður hans á
Word 2.0N fyrir DOS og var henni
ann og kenndi meðfram háskólanámi
þeim vettvangi þar sem hún, sem
hlaðið inn í allar tölvurnar á hverjum
næstu sex árin. Hann hætti reyndar við það sjálfsagt að konan léti námið bíða
þar til eiginmaðurinn hefði lokið sínu
deildarstjóri vélritunardeildar á þeim
morgni. Það eitt og sér tók 8–10 míntannlækningarnar eftir tvö og hálft ár
námi. Ég tók þó fljótlega upp þráðinn
tíma, mótaði ritvinnslukennslu í skólútur.“
og sneri sér að stærðfræði, eðlisfræði
aftur og hélt
anum. Hún
Verzlunarskólinn var sem fyrr í farog efnafræði, en það voru jafnframt
samdi líka
arbroddi í þessari þróun í íslensku
kennslugreinar hans í Verzlunarskólan- áfram námi
samhliða
námsefni,
skólakerfi og vakti tölvuvæðing skólum framan af kennsluferlinum. Baldur
kennslunni
ásamt Gígju
ans verulega athygli, eins og merkja
var fastráðinn haustið 1969 og tók
með hvatnÁrnadóttur,
má af viðtali sem birtist við Baldur í
ásamt Sölva Eysteinssyni við gerð
ingu frá
kennara
Morgunblaðinu vorið 1987. Hann
stundatöflu sem hann sinnti síðan til
manni
við Fjölsagði þá meðal annars: „Við byrjum á
ársins 2003. Hann var fyrsti deildarmínum,
brautaþví að reka tölvuhræðsluna úr fólki
stjóri stærðfræðideildar og byggði upp
sonum og
skólann í
nógu snemma og eftir það eru krakkstærðfræðikennsluna í hagfræðideildBreiðholti
arnir nær óstöðvandi. Fyrir þeim er
inni, sem einmitt var sett á stofn haust- síðar
og handbók fyrir Word fyrir Windows
tölvan einfaldlega tæki sem hægt er að
ið 1969. Baldur varð líka fyrsti deildar- einnig dóttur okkar.“ Kristín byrjaði á
því að ljúka prófum í kennslu- og upp- ásamt Sveini syni sínum. Síðar samdi
hagnýta við leik og störf. Þau komast
stjóri tölvudeildar í byrjun níunda
eldisfræði en síðar tók hún BA-próf í
Kristín ásamt Gísla Birni Heimissyni
fljótt á bragðið við að nota hana í öðráratugarins og þróaði þar námsefni og
bókasafns- og upplýsingafræði, ásamt
námsefni fyrir fjarnám í vélritun.
um námsgreinum og það er algeng
kennsluhætti næstu árin. Hann varð
spænsku. Einnig lauk hún prófum í
Upphaflega hafði verið gert ráð fyrir
sjón að sjá nemendur á göngunum
einnig kennslustjóri skólans og síðar
listasögu og greinum tengdum tölvuað í skólanum yrðu þrjár tölvustofur,
með skífur [disklinga, innsk. blaðanámsferilsstjóri og sinnti því starfi um
og upplýsingatækni við HÍ. Menntun
sem hver um sig væri búin nægum
manns] sem hafa að geyma heimaverkárabil. Hann var formaður Kennarafésína hefur Kristín iðulega nýtt í þágu
fjölda af vinnustöðvum fyrir heilan
efnin og ritgerðir.“
lags Verzlunarskólans um tíma.
ess eru ýmis dæmi að
kennarar í Verzlunarskólanum hafi tengst
fjölskylduböndum. Má hér
rifja upp að á fyrstu starfsárum hans kenndi skólanefndarmaðurinn Jón Ólafsson við
skólann ásamt Sigríði dóttur
sinni og eiginmanni hennar,
Ágústi H. Bjarnasyni. Á síðari
árum mætti nefna feðgana
Sölva Eysteinsson enskukennara og Tómas Sölvason
viðskiptagreinakennara,
kennarahjónin Alexíu M.
Gunnarsdóttur íslenskukennara og Friðrik Sigfússon
enskukennara, sem og kennarahjónin Baldur Sveinsson
og Kristínu I. Jónsdóttur.
Einnig kenndi Sveinn Baldursson tölvunarfræðingur,
sonur þeirra Baldurs og Kristínar, við skólann um hríð.
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Öflugt félagslíf kennara
Auk þess að taka þátt í að þróa námið
í skólanum hafa þau Baldur og Kristín
verið virk í félagslífi kennara. Aðspurð
um stemmninguna í kennarahópnum
í upphafi áttunda áratugarins segir
Kristín að kennarar hafi gjarnan hist
utan skólans, „eins og við gerum enn
í dag. Við skipulögðum kvöld þar
sem við borðuðum og skemmtum
okkur saman. Nokkrir hittust reglulega og spiluðu og tefldu og einnig
minnist ég þess að við höfðum fastan
tíma í KR-heimilinu og spiluðum badminton.“ Þá er henni sérstaklega
minnisstæð ferð til Kanaríeyja um jólin og áramótin 1974–1975. „Ætlunin
var að fjölmenna í þessa ferð, með
mökum og börnum, en einhverjir
heltust úr lestinni á síðustu stundu.
Þeir sem fóru voru Ívar Björnsson og
kona hans, Lýður Björnsson, kona
hans, dóttir og tengdamóðir, Þórunn
H. Felixdóttir og við Baldur og synir
okkar tveir sem þá voru 6 og 12 ára.
Ferðin var mjög ánægjuleg og við
héldum dæmigerð íslensk jól saman
með hangikjöti og heimabökuðum
jólasmákökum.
Þá var fastur liður á hverju hausti
að hitta starfsfélaga okkar við Samvinnuskólann að Bifröst í Norðurárdal
í Borgarfirði. Bifrastarmenn buðu
okkur til sín annað hvert haust og við
buðum þeim síðan einnig annað hvert
haust á hina ýmsu staði þar sem gist
var um helgi, fjallað um skólamál,
borðað og skemmt sér við dans og
gleði. Ég minnist fyrstu funda okkar
að Bifröst þar sem skólastjórahjónin,
sr. Guðmundur Sveinsson og frú
Guðlaug, tóku á móti okkur á tröppum skólahússins, heilsuðu okkur og
komu fram við okkur af höfðingsskap
og einstakri gestrisni. Með eftirmönnum Guðmundar, þeim Jóni Sigurðssyni og Hauki Ingibergssyni og konum þeirra, áttum við líka eftirminnilegar og ánægjulegar stundir. Minnisstæðar eru einnig ferðir á ráðstefnur
erlendis með samkennurum, Þorvarði
Elíassyni skólastjóra og Ingu Rósu
konu hans. Þetta voru ráðstefnur sem
haldnar voru í Bandaríkjunum, Sviss
og Bretlandi þar sem fjallað var um
nýjungar í kennslu, aðallega tölvu- og
upplýsingatækni.“
Þeim Baldri og Kristínu er tamt að
tala um Verzló sem sitt annað heimili
og þau segja að síðustu áratugirnir í
skólanum hafi verið þeim ánægjulegur tími. „Þegar ég nú lít til baka,“ segir Kristín, „finn ég hversu tíminn er
afstæður. Mér finnst svo örstutt síðan
að við, sem nú erum elst í kennaraliðinu, vorum unglingarnir á kennarastofunni. Allt í einu hrökk maður svo
upp við það að maður var ekki lengur
í hópi unglinganna heldur vorum við
komin í hóp öldunganna og margir
ungu kennaranna voru fyrrverandi
nemendur okkar. Það er afskaplega
ánægjulegt að fá tækifæri til þess að
starfa með þessu glæsilega unga fólki
og tilhlökkunarefni að sjá það taka
við af okkur sem eldri erum.“ 0
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Að stinga sér til sunds
og reyna að svamla
Nettenging á tölvum skólans reyndist snúið verkefni

S

kömmu eftir að
Verzlunarskólinn
flutti í nýja skólahúsið skrifaði Baldur
Sveinsson stutt yfirlit um
notkun á tölvum í skólanum á árabilinu 1980 til
1986. Þar kemur fram að
eitt brýnasta úrlausnarefnið þessi fyrstu ár hafi verið að tengja tölvurnar
saman í net, meðal annars
til að hægt væri að
samnýta prentara og diskettustöðvar, en þær voru
til að byrja með álíka dýrar og sjálfar tölvurnar.
Baldur segir að fyrstu tilraunir í þessa veru hafi
hafist haustið 1982 en þá
hafi verið fengið til
reynslu svonefnt
Headmaster-kerfi frá fyrirtæki í Kaliforníu, en engir
umboðsmenn hér á landi
höfðu þá á boðstólum
nettengingar sem tengt
gætu saman Commodoresmátölvur skólans.
„Í sambandi við komu
þess kom upp aðstaða
sem okkur fannst spaugileg. Þegar til kom vantaði
alla kapla með netinu. ...
Gekk nú á ýmsu með að
reyna að útvega 26 útgangskapla og 10 lengri
kapla til að tengja saman
kapalhnúta ef svo má
kalla þá. Ekki fengust svo
margir lausir kaplar hér,
Baldur Sveinsson var deildarstjóri tölvudeildar og hafði forystu um þróun tölvukennslu í Verzlunarskólanum.
en með símtali til London
fékkst loforð um sendingu
tölvufyrirtækinu sem gerði mönnum
veikbyggðar, enda varð það að lokum
frá verslun sem verslaði mikið með
til þess að ekki var hægt að nýta kerfið kleift að tengja saman allt að 29 PCCommodore-vörur. Landsbankinn
tölvur við eina Altos-tölvu í gegnum
gekkst í ábyrgð fyrir greiðslu og símtöl sem skyldi. Samband vildi þegar frá
svokallað Worknet. En eigi var sopið
leið rofna og ekki virtist unnt að gera
staðfestu það. Starfsfólk Flugleiða í
kálið þótt í ausuna væri komið. Baldur
tengingarnar nógu öruggar. Reynslan
London og hér heima tók til hendinni
segir um uppsetningu kerfisins:
af netinu, þegar það virkaði, sýndi
og sendingin rétt missti af flugvélinni
„Þegar netið og tölvurnar voru síðan
okkur hins vegar ótvírætt að slík samsama dag og pöntunin var gerð. Náði
sett upp í septemberbyrjun komu vitatenging tölvanna væri það sem stefnt
hún vélinni daginn eftir. Þá var búið
skyldi að.“ Betri lausn fékkst á þessum skuld upp ýmis smávandamál sem
að útvega neyðarleyfi og beið ég eftir
málum strax eftir áramótin 1983 þegar ekki voru fyrirséð. Skjástýrispjöld virtflugvélinni á Keflavíkurflugvelli um
keypt var svokallað Arbiter-netkerfi frá ust vera úr gallaðri sendingu og tók
kvöldið. Daginn eftir voru kaplarnir
tíma að fá ný, samband reyndist stopfyrirtæki sem hét því sérkennilega
komnir á sinn stað og kerfið reynt.
ult á netinu og tók tíma að mæla kapla
nafni Batteries Included og var það
Þegar gjaldkeri skólans ætlaði síðan að
og tengi. Þegar lokið var við að setja
notað næstu árin.
greiða aðflutningsgjöldin af köplunum
netið upp var komið að skólasetningu
Þegar skólinn flutti að Ofanleiti var
fékk hann þau svör að sendingin hefði
og því stuttur tími fyrir kennara að
keyptur nýr tölvubúnaður frá íslenska
lent í vöruskoðun, en þeir sem stundlæra á notkun þess. Einnig var ekki
framleiðandanum Atlantis og einnig
uðu innflutning á þessum tíma muna
hægt að fullprófa netið í friði og því
voru gerðar tilraunir með nýtt net,
vel þegar sendingar gátu tafist svo
varð að halda af stað og stinga sér til
Easy-Lan, en líkt og eldri lausnir bauð
dögum skipti vegna þess að tollverðir
sunds og reyna að svamla, ef svo má
það aðeins upp á tengingu á takmörkþurftu að grannskoða innihald og
að orði komast. Með góðri hjálp björguðum fjölda af tölvum þannig að í
pappíra. Sem sagt, kerfið var í vöruskoðun, en einnig uppsett í skólanum. hverri stofu þurfti að minnsta kosti tvö unarmanna hjá Einari J. Skúlasyni og
okkar manns, Arnar Hansen, tókst
Við prófanir lofaði netið góðu en teng- net. Haustið 1986 var hins vegar
þetta bærilega.“ 0
keyptur vél- og hugbúnaður frá Altosingar voru nokkuð flóknar en einnig
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Hér má sjá útskriftarhópinn úr TVÍ í maí 1990 ásamt kennurum sínum og kennslustjóra. Þetta var annar hópurinn sem útskrifaðist úr TVÍ en sá fyrsti lauk prófi í janúar 1990.

Tölvuháskóli Verzlunarskólans
Vísir að viðameiri háskólastofnun

S

kólanefnd Verzlunarskóla Íslands
ræddi framtíðarstefnuna í málefnum skólans öðru hverju á
sjöunda og áttunda áratugnum og hélt
ráðstefnur um þetta efni með þátttöku
kennara skólans og manna úr viðskiptalífinu. Yfirleitt var ekki rætt um
kennslu á háskólastigi í umræðum
þessum en ráðstefnan sem haldin í
Valhöll á Þingvöllum 2. júní 1971
sker sig þó úr hvað þetta snertir. Á

henni lagði Haraldur Sveinsson skólanefndarmaður til að skólinn tæki
einkaleyfi á nafninu Verslunarháskóli
Íslands enda stefndi þróunin í þá átt,
þegar væru notaðar kennslubækur í
Verzlunarskólanum sem kenndar
væru í háskólanum. Af þessari ástæðu
væri rétt að leggja þegar til að viðskiptadeild Háskólans að hún viðurkenndi próf í ákveðnum þáttum frá
hagfræðideild Verzlunarskólans og

Tölvuháskólinn settur
Tölvuháskólinn var settur í fyrsta
skipti 15. janúar 1988. Námsgreina
er getið í auglýsingu í Morgunblaðinu
25. júlí 1987 og voru þær þessar:
forritun (3 forritunarmál), kerfishönnun, fjarvinnsla, stýrikerfi,
gagnasafnakerfi, öryggismál, skjölun,
vinnuvistfræði og stjórnun. Stúdentspróf frá viðskipta- eða hagfræðideildum var gert að inntökuskilyrði
en mönnum bent á að afla sér viðbótarmenntunar við öldungadeild
Verzlunarskólans ef þeir uppfylltu
ekki þetta skilyrði. Um var að ræða
þriggja anna nám. Námstíminn var
lengdur í fjórar annir haustið 1991
og bætt við kennslugreinunum
tölvugrafík og kerfisforritun, auk
þess bættist við verklegt námskeið í
lok fjórðu annar. Slík námskeið voru
að vísu haldin í lok hinna annanna
en námskeiðið í lok fjórðu annar var
veigamest. Þetta sama haust var hætt

að gera stúdentspróf úr fyrrnefndum
deildum að inntökuskilyrði. Þessi
breyting hafði í för með sér að
Tölvuháskólinn tók upp kennslu í
fjárhagsbókhaldi og rekstrarbókhaldi
um sinn en kennsla í þessum greinum á hans vegum var felld niður
1994. Ýmsar fleiri breytingar voru
gerðar á námsefni næsta áratuginn.
Námið var 45 einingar fyrstu árin
en 62 einingar eftir að það var lengt
árið 1991. Háskóli Íslands viðurkenndi 30 einingar af þessu námi til
prófs í tölvufræðum þar. Skólinn var
síðdegisskóli, starfsdagurinn hófst kl.
13–14 og lauk oftast um kl. 19.
Skólaárið hófst síðla ágústmánaðar
og lauk í maílok næsta vor. Fastráðnum starfsmönnum fjölgaði smám
saman. Veturinn 1997–1998 störfuðu til dæmis átta fastráðnir kennarar í fullu starfi eða hlutastarfi við
skólann. 0

1988

ætti slíkt að stytta verulega námstíma
nemenda hagfræðideildar í viðskiptadeild. Hugmynd þessi var lítt rædd á
ráðstefnunni en fært var til bókar að
þátttakendur teldu ástæðu til að halda
hugmyndinni vakandi þannig að eftir
einn áratug yrði um tvo skóla að
ræða, Verzlunarskóla Íslands fyrir
lægri stig viðskiptalífsins og Verslunarháskóla Íslands fyrir efri stig þess.
Þorvarður tekur upp þráðinn
Ekki bar kennslu á háskólastigi á vegum Verzlunarskólans aftur á góma á
fundum skólanefndar næstu 14 árin.
Húsnæðisvandi skólans er vafalítið
meginorsök þeirrar þagnar enda var
húsrýmið við Grundarstíg allsendis
ófullnægjandi fyrir það skólastarf sem
þar fór fram á áttunda áratugnum. Það
var ekki fyrr en flutt hafði verið í nýtt
skólahús við Ofanleiti að þráðurinn
var tekinn upp að nýju.
Þorvarður Elíasson skólastjóri ræddi
nýjungar í skólastarfi á fundi skólanefndar 5. nóvember 1986, starfsnám
og nám á háskólastigi. Hann gat fyrst
um stofnun öldungadeildar og taldi
koma til álita að flétta nám á háskólastigi inn í námið við deildina. Skólastjóri varpaði síðan fram ýmsum íhugunarefnum, til dæmis hvort stjórnvöld
væru fáanleg til að styrkja nám á háskólastigi við skólann með sama hætti
og nám við öldungadeild hans, hvort
brautskráðir nemendur úr slíku námi
ættu að fá sérstakt starfsheiti og hvort
taka ætti mið af námi við Brochs

handelsgymnasium í Kaupmannahöfn
og skipuleggja námið þannig að það
yrði að hálfu nám í skólanum og að
hálfu nám hjá fyrirtækjum. Skólastjóri
varpaði einnig fram þeirri spurningu
hvort þessi blanda af námi við öldungadeild og námi á háskólastigi ætti
að felast í miklum valmöguleikum
annars vegar og viðskiptagreinakjarna
hins vegar þar sem kafað væri djúpt í
viðfangsefnin og hvort krefjast ætti
sömu skólagjalda fyrir slíkt nám og
fyrir nám við öldungadeild.
Nefnd skipuð um tölvuháskóla
Verzlunarskóli Íslands hefur verið í
fararbroddi fjölbrauta- og menntaskóla
um tölvuvæðingu og kennslu í tölvufræðum allt frá því að hann flutti í
húsið að Ofanleiti og jafnvel lengur.
Þetta sést við samanburð á námskrám
og námslýsingum skóla á umræddu
stigi. Af þessari ástæðu var eðlilegt að
forráðamenn Verzlunarskólans beindu
fyrst sjónum að möguleikum á að veita
framhaldsmenntun í tölvufræðum. Sú
varð einnig raunin. Skólinn var einsetinn eftir flutninginn og mikið húsnæði því tiltækt síðdegis.
Skólanefnd samþykkti 17. desember
1986 að kjósa nefnd sem huga skyldi
að möguleikum á að veita framhaldsmenntun á þessu sviði. Nefndin var
kosin á fundinum, Baldur Sveinsson,
formaður, Axel Gunnlaugsson, Gunnar
Sigurðsson, Jón V. Karlsson og Lilja
Ólafsdóttir. Var nefndinni meðal annars falið að kanna mögulegar fyrir-
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myndir í tölvunámi við danska
Kjöbmandsskolen, tölvunám við skóla
í Bandaríkjunum og þörf hinna veigameiri fyrirtækja hér fyrir starfsmenn,
sem lokið hefðu námi af þessu tagi,
og viðhorf forráðamanna þessara fyrirtækja til námsins. Nefndin skilaði
áfangaskýrslu 4. apríl 1987 og lokaskýrslu 20. ágúst sama ár. Hún lýsti
markmiðum námsins í áfangaskýrslunni og taldi að menn brautskráðir úr
tölvunámi af þessu tagi ættu að geta
tölvuvætt fyrirtæki, ráðlagt um val á
tölvubúnaði, meðferð hans og notkun, stýrt tölvuvæðingu fyrirtækja og
valið menn til að annast slíkt og
kenna á tölvur.
Samið við ráðuneyti
Niðurstöður nefndarinnar reyndust
forráðamönnum Verzlunarskólans
nægilegur hvati til að herða sóknina.
Skólanefnd sótti hinn 13. apríl 1987
um heimild til menntamálaráðuneytisins til að reka tölvuskóla og skyldi
aðaláhersla lögð á kerfisfræði. Einnig
var leitað hófanna um styrk til rekstrarins. Þetta bar þann árangur að
menntamálaráðuneytið samþykkti
stofnun Tölvuskóla Verzlunarskóla Íslands 6. júlí 1987 og hét fulltingi um
að skólanum yrði veitt jafnmikið fé á
fjárlögum að réttri tiltölu og veitt væri
til sambærilegs náms á framhaldsskólastigi. Sverrir Hermannsson, þáverandi menntamálaráðherra, undirritaði bréfið. Þar er tekið fram að Þorsteinn Pálsson, þáverandi fjármálaráðherra, sé samþykkur þessari ráðstöfun.
Ekki var þó málið í höfn, eftir var
að semja um greiðsluna. Það gerðu
þeir Þorvarður Elíasson skólastjóri og
Örlygur Geirsson ráðuneytisstjóri á
síðustu mánuðum ársins 1987. Í
fundargerð skólanefndar 11. nóvember 1987 kemur fram að Örlygur hafi
boðið 90.000 krónur í styrk á nemanda vegna launakostnaðar og tvöfalt
hærri upphæð á nemanda vegna annars rekstrarkostnaðar en neitað algjörlega greiðslum vegna tölvuþjónustu
og húsaleigu. Samið var á þessum
nótum. Skólanefnd ákvað 17. nóvember að taka boðinu en lýsti jafnframt
yfir óánægju vegna lítillar þátttöku
ríkisins í rekstrarkostnaði vegna
tölvubúnaðar. Nýr samningur um
greiðslur þessar var undirritaður 6.
janúar 1992. Tekið skal fram að Verzlunarskólinn greiddi allan stofnkostnað vegna tölvubúnaðar.
Viðbrögð menntamálaráðuneytisins
6. júlí 1987 nægðu skólanefnd til að
hefjast handa. Ákveðið var að auglýsa
eftir kennurum að hinum nýja skóla
8. júlí og hinn 19. ágúst 1987 voru
fyrstu starfsmennirnir ráðnir, Nikulás
Hall, kennslustjóri, og Gunnar Sigurðsson sem ekki síst skyldi hafa umsjón með tækjabúnaði skólans. Hér
var í raun og veru um að ræða framhaldsnám við Verzlunarskólann en
ekki sjálfstæðan skóla eins og margir
virðast hafa álitið. 0
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Skóli eða háskóli?
Skólanefnd Verzlunarskólans ákvað
hinn 8. júlí 1987 að tölvuskóli Verzlunarskólans skyldi heita Tölvuháskóli
Verzlunarskóla Íslands, skammstafað
TVÍ. Þetta var ekki í samræmi við álitsgerð nefndarinnar frá 1986. Þorvarður
Elíasson skólastjóri gaf þá skýringu á
breytingunni við setningu skólans 15.
janúar 1988 að hið nýja heiti ætti að
beina sjónum manna að akademískum
kröfum og hamla gegn því að Verzlunarskólinn og hið nýja nám á hans vegum einangraðist heldur yrði í beinum
tengslum við Háskóla Íslands og erlenda háskóla.
Samþykktin 8. júlí var bundin því
skilyrði að afstaða rektors Háskólans til
hins nýja nafns yrði könnuð og nafngiftin endurskoðuð ef hann reyndist
andvígur henni. Ekki kom til endurskoðunar. Leitað var álits stærðfræðiskorar Háskólans á hinu nýja námi

í júlímánuði. Svarbréf skorarinnar er
dagsett 21. júlí 1987 og lýkur því með
þessum orðum: „Nám það sem Verzlunarskóli Íslands ætlar að bjóða upp á í
tölvufræðum fyllir tómarúm sem verið
hefur hér á landi, ef leggja skal megináherslu á tækniþjálfun sem nýtist samstundis í atvinnulífinu. Þetta er mikilvægt hlutverk, en meginhlutverk háskóla er annað.“ Einnig kom fram í álitinu að stærðfræðiskor væri andvíg því
að Tölvuháskóli Verzlunarskólans
brautskráði nemendur með BS-próf,
námskröfur væru ekki nægilegar til
slíks.
Fleiri talsmenn Háskólans lögðu orð í
belg. Páll Jensson, þáverandi forstöðumaður Reiknistofnunar Háskólans, fullyrti að fyrirhugað tölvunám við Verzlunarskólann veitti ekki jafngóðan fræðilegan grundvöll og gefinn væri í slíku
námi við Háskólann. Sumir gengu tals-

vert lengra. Jón Gunnarsson, lektor í almennum málvísindum, ritaði alllanga
grein um málið og ýjar þar að því að
fyrirhugað háskólanám á vegum Verzlunarskólans verði „deskilling“ en merkingu þess orðs kveður hann vera „gengisfelling þekkingar og kunnáttu hvers
konar“. Hér var því svo sannarlega
stungin tólg. Í svargrein Þorvarðar Elíassonar skólastjóra er bent á hliðstæðu
þessara ummæla Jóns Gunnarssonar og
þeirra viðbragða sem komu fram þegar
Verzlunarskólinn fékk heimild til að
brautskrá stúdenta árið 1942. Mun hér
einkum höfðað til eftirfarandi ummæla
sem Kristján Eldjárn birti í Helgafelli:
„Hins vegar virðist okkur (háskólastúdentum) mega ráða af reglugerð lærdómsdeildar Verzlunarskóla Íslands, að
þaðan sé að vænta stúdenta, sem fremur lækki menntunarstig háskólastúdenta en hitt.“ 0

Brúin yfir Ermarsundið
tíma og nýtist strax þegar út á
vinnumarkaðinn er komið.“
Aðspurðir um starfsmöguleika nemenda TVÍ svara þeir:
„Markmið skólans er að nemendur geti að loknu námi
skipulagt, séð um og framkvæmt tölvuvæðingu hjá fyrirtækjum og séð um kennslu
og þjálfun starfsfólks. En það
má heldur ekki loka augunum
fyrir því að nemendur ganga
ekki beint út úr skólanum og
byrja að skipuleggja flókna
tölvuvæðingu, þeir þurfa að
öðlast ákveðna reynslu þar á
ofan, rétt eins og maður sem
útskrifast sem verkfræðingur fer ekki
að hanna byggingar eins og Kringluna
eða brú yfir Ermarsundið daginn eftir
útskrift.“ 0

Nemendur Verzlunarskólans
voru forvitnir um hinn nýja
Tölvuháskóla sem deildi með
þeim húsnæði við Ofanleiti. Í
Verzlunarskólablaðinu 1988
svala þeir Nikulás Hall og
Gunnar Sigurðsson forvitni
nemenda og svara því meðal
annars hvers vegna ráðist hafi
verið í að stofna tölvuháskóla
þegar Háskóli Íslands byði
upp á nám í tölvufræði: „Í
tölvukennslunni í HÍ er mikil
stærðfræði því kennslan fer
fram í stærðfræðideildinni og
allt að helmingur námsefnis á
Nikulás Hall, kennslustjóri Tölvuháskólans.
fyrsta ári er stærðfræði. MörgHÍ. ... HÍ er frekar á fræðilegum
um finnst þetta þungt og erfitt að
komast í gegnum og því heltast marg- grundvelli, eins og ætlast er til af
honum, en hjá TVÍ er tekið mið af
ir úr lestinni. Það eru heldur ekki
hagnýtri menntun sem tekur styttri
sömu áherslurnar í náminu hér og í

Háskólanefnd sett á fót
Forráðamenn Verzlunarskólans lögðu
ekki hugmyndina um stofnun verslunarháskóla á hilluna þrátt fyrir að Tölvuháskólinn hefði tekið til starfa. Fyrsta
staðfesting á þessu kom raunar frá
Verslunarráði en Vilhjálmur Egilsson,
framkvæmdastjóri þess, kom á fund
skólanefndar 27. janúar 1988 og kynnti
henni hugmyndir sínar um slíkt nám.
Vilhjálmur lagði til að stofnað yrði til
þriggja ára náms í viðskiptafræði á háskólastigi á vegum Verzlunarskólans og
yrði það byggt upp sem 30 þriggja eininga námsþættir og skyldu nemendur
ljúka fimm slíkum námsþáttum á
hverri önn. Námið skyldi vera tvíþætt,
almennt nám í viðskiptafræði tvö fyrstu
námsárin og síðan eins árs nám á sérsviði sem tengdist atvinnulífinu. Þess
skyldi krafist að nemendur hefðu til-

1988

einkað sér undirstöðuþekkingu í bókfærslu, hagfræði, stærðfræði og tölvufræðum áður en þeir settust í skólann.
Skólanefnd og skólastjóri Verzlunarskólans voru sama sinnis, stofnun
Tölvuháskólans var að þeirra áliti aðeins áfangi á lengri leið. Þorvarður
skólastjóri vakti máls á því nokkru eftir
að starfsemi Tölvuháskólans hófst, eða
hinn 19. apríl, að tímabært væri að
skipa nefnd sem kannaði möguleika á
stofnun viðskiptaháskóla, líklega eftirspurn eftir slíku námi og gerði tillögur
um skipulag þess. Skólastjóri lagði
einnig til að þeir dr. Þorlákur Karlsson
og Valdimar Hergeirsson yfirkennari
tækju sæti í nefndinni. Skólanefnd
féllst á þessa hugmynd.
Kosið var í nefndina 5. maí 1988.
Kosningu hlutu þeir dr. Þorlákur Karls-

son, formaður, Friðrik Eysteinsson,
Guðjón Guðmundsson, Gunnar Helgi
Hálfdanarson og Valdimar Hergeirsson.
Nefndin, háskólanefnd Verzlunarskóla
Íslands, skilaði áliti 13. desember 1988.
Hún taldi vera þörf fyrir tveggja ára
nám á háskólastigi við Verzlunarskólann enda yrði megináhersla lögð á
markaðsfræði, stefnumótun og stjórnun. Verklegt nám skyldi sitja í fyrirrúmi
og stúdentspróf af viðskipta- og hagfræðibrautum eða sambærilegt nám
gert að inntökuskilyrði.
Hilmar Fenger tók við formennsku í
skólanefnd af Sigurði Gunnarssyni árið
1988 og Árni Árnason við af Hilmari
1991 og gegndi starfinu til vors 1998.
Þessir menn voru oddvitar skólanefndar um undirbúning og stofnun Viðskiptaháskólans. 0
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Kennarar og starfsfólk á fundi á kennarastofu Verzlunarskólans á tíunda áratugnum.

Kjarabarátta og verkföll
Verzlunarskólakennarar með sérstöðu gagnvart öðrum í HÍK

K

jaramál og ráðning kennara voru
helstu ágreiningsefni Kennarafélags Verzlunarskólans og skólanefndar á níunda og tíunda áratugnum. Verzlunarskólakennarar höfðu
gengið í Hið íslenska kennarafélag sem
var arftaki Félags menntaskólakennara.
Þeir höfðu hins vegar vissa sérstöðu
gagnvart öðrum félögum í HÍK, eins
og fram kom í álitsgerð sem Guðríður
Þorsteinsdóttir lögfræðingur vann um
réttarstöðu þeirra haustið 1984. Þar
komst Guðríður að þeirri niðurstöðu
að Verzlunarskólakennarar væru ekki
ríkisstarfsmenn, þeir nytu þó um flest
sömu réttinda og kjara og ríkisstarfsmenn en þó ekki æviráðningar, gagnkvæmur uppsagnarfrestur kennara við
Verzlunarskólann væri þrír mánuðir.
Þessi sérstaða hafði áhrif á þátttöku
kennara skólans í kjarabaráttu HÍK.
Engar hópuppsagnir
HÍK átti sem oftar í launadeilu veturinn 1984–1985 og var þá beitt hópuppsögnum. Verzlunarskólakennarar
tóku ekki þátt í þeim. Mun það ekki
hafa mælst vel fyrir alls staðar. Af þessari ástæðu var eftirfarandi fréttatilkynning samþykkt á aðalfundi félagsins 27. febrúar 1985 og síðan send
dagblöðum:
„Uppsagnir kennara í framhaldsskólum landsins hafa að undanförnu
verið til umræðu í fjölmiðlum. Þar
hefur komið fram, að uppsagnir hafi
ekki borist frá kennurum í Verzlunarskóla Íslands. Í tilefni af þessum frétt-

um vill Kennarafélag Verzlunarskólans
koma á framfæri eftirfarandi upplýsingum: Verzlunarskóli Íslands er sjálfseignarstofnun sem lýtur stjórn Verslunarráðs Íslands, en rekstur skólans er
að fullu greiddur úr ríkissjóði. Kennarar VÍ eru ráðnir af skólanefnd Verzlunarskólans á sömu launakjörum og aðrir kennarar í framhaldsskólum landsins og eru félagar Hins íslenska kennarafélags. Vegna þessarar sérstöðu
kennara Verzlunarskólans taldi stjórn
HÍK að ekki væri rétt að Verzlunarskólakennarar segðu upp störfum.
Kennarar Verzlunarskólans lýsa yfir
fullri samstöðu með uppsögnum framhaldsskólakennara og harma að geta
ekki sýnt hana í verki.“
Í fréttatilkynningunni kemur ekki
fram að HÍK taldi sig ekki geta gætt
hagsmuna Verzlunarskólakennara á
sama hátt og annarra framhaldsskólakennara, til dæmis varðandi endurráðningu. Ekki bætti úr skák að í lögum HÍK var kveðið á um að það
semdi fyrir ríkisstarfsmenn, starfsmanna hjá öðrum vinnuveitendum var
ekki getið.
Annar fundur Kennarafélags Verzlunarskólans um þetta efni var haldinn
1. mars 1985. Þar var samþykkt að félagið skyldi gefa alla sjóði sína til
styrktar HÍK vegna kjarabaráttu þess.
Heildarupphæðin nam kr. 117.285.
Gjafabréf var samið á fundinum. Þar
kom fram að HÍK gæti ekki tryggt
kennurum Verzlunarskólans gagnkvæman stuðning og hafi því ráðlagt

þeim að leggja ekki fram uppsagnarbréf sem „fjölmargir kennarar skólans
höfðu þó undirritað“. Einnig er tekið
fram að Verzlunarskólakennarar nytu í
engu betri kjara en aðrir félagar HÍK.
Skýring þessa er sú að fulltrúar félagsins í starfshópum innan HÍK urðu
þess oft áskynja að aðrir framhaldsskólakennarar héldu að Verzlunarskólakennar væru á betri kjörum en
þeir og var stundum vonlítið að leiðrétta þessa bábilju, fólk virtist vilja
trúa henni.
Óljós réttarstaða
Álit Guðríðar Þorsteinsdóttur frá
haustinu 1984 hvatti Kennarafélag
Verzlunarskólans til að hefja viðræður
við skólanefnd um réttarstöðu kennara. Skólanefnd var ritað bréf hinn 11.
febrúar 1985 og hún spurð hvort
nefndin hefði kjaramál kennara með
höndum og ef svo væri hvaða afstöðu
hún hefði til ráðningarkjara kennara.
Fram kemur að sumir kennarar hefðu
fengið ráðningarbréf en aðrir ekki.
Þorvarður Elíasson, skólastjóri og
framkvæmdastjóri skólanefndar, svaraði þessu fyrir hennar hönd 21. febrúar. Í svarinu kemur fram að skólanefnd telji sig ótvírætt fara með kjaramál kennara, hún ráði kennara og
ákveði almenn ráðningarkjör þeirra
ásamt skólastjóra. Um síðara atriðið
segir svo í bréfi skólastjóra:
„Skólanefnd lítur svo á að samkomulag hafi lengi gilt milli hennar og
kennara þess efnis að kennarar Verzl-

1984–1995

unarskóla Íslands skuli njóta sömu
launakjara og kennarar við menntaskólana. Skólanefnd hefur talið að um
sé að ræða gagnkvæman 3ja mánuða
uppsagnarfrest aðila, þó þannig að líta
beri á stundaskrá kennara sem hluta af
vinnusamningi, sem ekki verði einhliða sagt upp á kennslutímabilinu.“
Mál þetta skaut upp kollinum öðru
hverju á næstu árum. Kennarar töldu
að ráðning þeirra fram um 1970 jafngilti æviráðningu og bentu á orðalag í
auglýsingum um lausar stöður fyrir
þann tíma máli sínu til stuðnings.
Þetta vildi skólanefnd ekki fallast á en
allmargar tilraunir voru gerðar til að
leysa hnútinn.
Umdeilt tilboð skólanefndar
Kjaradeila framhaldsskólakennara og
ríkisins 1985 leystist og nutu Verzlunarskólakennarar góðs af lausninni.
Næstu ár voru viðburðalítil hvað
kjaramál varðaði en á árinu 1987 dró
aftur til tíðinda. HÍK hóf vinnustöðvun
16. mars og stóð hún til 30. sama
mánaðar. Verzlunarskólakennarar tóku
ekki þátt í verkfalli þessu og bar
tvennt til, sérstaða skólans, sem háður
var nefnd og tilboð sem Þorvarður
skólastjóri lagði fram fyrir hönd skólanefndar.
Í tilboðinu var boðin 10% hækkun
fastra launa umfram það sem HÍK
semdi um fyrir aðra félagsmenn enda
tækju kennarar sér fastan viðverutíma,
kennari í fullu starfi yrði við í skólanum milli kl. 8 f.h. og 3 e.h. á tímabil-
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inu frá 1. september til 31. maí að frádregnum lögboðnum leyfum. Vinnuskylda yfir sumarmánuðina skyldi vera
óbreytt frá fyrri samningum. Allri
kennslu kennara skyldi komið fyrir á
viðverutíma hans í skólanum og einnig
vinnu sem tengdist kennslu, samtals
20 klst. og 26 mínútur. Viðverutími
manna, sem kenndu meira en sem
nam kennsluskyldu, átti að vera lengri
að réttri tiltölu og viðverutími manna í
hlutastarfi skyldi vera samsvarandi.
Eldri ákvæði um kennsluskyldu áttu
að falla úr gildi en miðað skyldi við
ráðningu eins kennara á hverja 20
nemendur. Vinna utan dagvinnutíma
skyldi greidd með tímakaupi. Laun
skyldu taka breytingum í hlutfalli við
meðallaunataxta menntaskólakennara.
Aukagreiðslur af ýmsu tagi, til dæmis
persónuuppbót, stílapeningar, bekkjarálag og deildarstjórn, skyldu falla niður. Tilboð þetta var því um margt
svipað tilboði sem sveitarfélög hafa
lagt fram á síðustu árum, til dæmis
Reykjavíkurborg.
Misjöfn viðbrögð kennara
Viðbrögð Verzlunarskólakennara voru
mjög misjöfn. Til voru þeir kennarar
sem vildu íhuga tilboðið vandlega og
fá skýringar á vissum þáttum þess, til
dæmis um lækkun kennsluskyldu eftir
aldri en slíks höfðu kennarar notið.
Þessi hópur taldi fastan viðverutíma
styrkja kennarastéttina í sessi og horfa
til framfara. Annar hópur, og sá var
talsvert fjölmennari, áleit tilboðið vera
of lágt enda leiddi athugun í ljós að
það væri óhagkvæmt þeim kennurum
sem höfðu litla kennsluskyldu eða
önnuðust deildarstjórn, sumir þessara

kennara mundu lækka í launum ef tilboðinu yrði tekið. Einnig var afnám
stílapeninga gagnrýnt. Kennarafélagið
svaraði með gagntilboði og var þar
lögð áhersla á að ákvæði um kennsluskyldu yrðu óbreytt. Skólanefnd svaraði með nýju tilboði sem ekki þótti
verulega hagkvæmara en hið fyrra. Var
þá gengið til atkvæða um það hvort
halda bæri viðræðum við skólanefnd
áfram. Niðurstaðan varð ljós 19. mars,
27 vildu slíta viðræðum, 15 halda
þeim áfram, ógildir seðlar voru 8 og 3
auðir. Þau rök heyrðust að það væri
algjörlega komið undir árangri HÍK
hvaða kjarabætur Verzlunarskólakennarar fengju, því væri þeim sæmra að
ganga til liðs við félaga sína.
Slíkt var þó ýmsum tormerkjum
háð. HÍK samdi samkvæmt eigin lögum aðeins fyrir ríkisstarfsmenn og
Kennarafélag Verzlunarskóla Íslands
taldist ekki uppfylla ákvæði laga um
stéttarfélög og vinnudeilur frá 1938.
Vinnustöðvun virtist því ekki koma til
greina. Hugmynd kom fram um stofnun stéttarfélags samkvæmt lögunum
frá 1938 og var undirbúningur hafinn
er verkfall HÍK leystist. Kennarafélagið
samdi við skólanefnd nokkrum dögum síðar.
HÍK boðaði til verkfalls í aprílmánuði 1988 en félagsdómur dæmdi verkfallsboðunina ólöglega. Var þá hætt við
verkfall á því skólaári.
Verkfallið 1989
Næsta ár dró til stórtíðinda. Hið íslenska kennarafélag lagði niður vinnu
6. apríl og í þetta skipti kom einnig til
vinnustöðvunar í Verzlunarskólanum,
lögum HÍK hafði verið breytt svo að

Stund milli stríða. Soffía Magnúsdóttir íslenskukennari fær sér kaffi á kaffistofu kennara.
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það gat annast samninga fyrir Verzlunarskólakennara. Talsverð átök urðu við
Verzlunarskólann á fyrstu dögum
verkfallsins. Orsökin var sú að Þorvarður Elíasson skólastjóri lét loka
skólanum og skipta um skrár fyrsta
verkfallsdaginn. Afleiðingin varð sú að
verkfallsverðir komust ekki inn í skólann en það töldu þeir nauðsyn til að
geta kannað hvort verkfallsbrot væru
framin eða ekki.
Skólanefnd, skólastjóri og verkfallsstjórn ásamt lögfræðingum héldu fund
um þetta efni 12. apríl. Þar skýrðist
ýmislegt, til dæmis að skólastjóri hefði
aldrei dregið rétt verkfallsvarða til
vörslu í efa og aldrei neitað þeim um
viðtal, einnig að viðlíka viðbrögð
vinnuveitenda hefðu komið fram í
vinnustöðvunum á hinum almenna
vinnumarkaði. Skólastjóri bað þá um
að verkfallsstjórn tilnefndi tvo menn
sem annast skyldu verkfallsvörslu í
skólanum og fengi hann nöfn þeirra
uppgefin fyrirfram enda vissi húsvörður þá á hvers vegum menn þessir
væru. Samningur náðist um þetta atriði, að minnsta kosti er varðveitt bókun frá 27. apríl þar sem fram kemur að
HÍK hafi tilnefnt þau Snjólaugu Bjarnadóttur og Sæmund Rögnvaldsson verkfallsverði við skólann og að þau hafi
heimsótt skólann hinn 14. apríl, gert
vettvangskönnun og þegið kaffi.
Stirfni á báða bóga
Kennarar Verzlunarskólans komust
ekki inn í skólahúsið fremur en aðrir
eftir að skipt hafði verið um skrár. Algengt er að stéttarfélög haldi fundi á
meðan verkföll standa yfir. Kennarafélagið varð að halda slíka fundi utan
skólans, einn slíkur var til dæmis
haldinn að Þingholtsstræti 25 hinn 25.
apríl. Þar var gerð grein fyrir stöðunni
í samningunum og rætt um viðbrögð
að verkfalli loknu. Einnig var rætt um
lokun skólans og verkfallsvörsluna.
Voru margir sammála um að nokkurrar stirfni hefði gætt á báða bóga en
Sigurður Svavarsson, foringi verkfallsvarða, var undanþeginn allri
ábyrgð á slíku enda hefði hann lagt sig
fram við að leita lausnar í deilunni.
Þungt hljóð var í sumum kennurum
vegna þess að þeir áttu ekki kost á að
fara inn í skólahúsið, töldu kennurum
óvirðingu gerða með því að skipta um
skrár á hurðum.
Deilan leystist hinn 18. maí. Samið
var um endurskoðun launakerfis opinberra starfsmanna með það að markmiði að þeir skyldu njóta sambærilegra kjara og fólk með sambærilega
menntun og ábyrgð á almennum
vinnumarkaði. Einnig var gefinn
ádráttur um að félög þau, sem þátt
tóku í deilunni, skyldu fá sömu kauphækkanir að auki og aðrir næðu fram.
Þetta varð öðrum launþegasamtökum
þyrnir í auga enda fór svo að kjarasamningurinn frá 1989 var ógiltur
með bráðabirgðalögum í ágústmánuði
1990. Ekkert varð af leiðréttingunni til
samræmis við aðra starfshópa.
Verkfallinu lauk svo seint að ekki
reyndist unnt að ljúka skólanum á
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venjulegan hátt. HÍK og menntamálaráðuneytið gerðu samkomulag um
skólalok og greiðslur fyrir kennslu og
prófavinnu á tímabilinu frá því að
kennslu lauk og til 25. maí en þá taldist kennslu- og prófavikum lokið í
skólum sem hófu kennslu 1. september 1988. Verzlunarskólinn valdi þá
leið að beita mati í ríkum mæli við
flutning á milli bekkja og brautskráningu. Kennsla og prófavinna var því
mjög lítil í skólanum þetta vor. Reglur
um námsmat voru bornar undir kennarafund og samþykktar þar með álitlegum meirihluta, kennarar voru þeirrar skoðunar að verkfallið hefði gert
nemendum nægan óleik þótt ekki yrði
farið að halda þeim við nám og
kennslu fram á sumar eða boða þá fyrr
næsta haust en ella hefði verið. Lokaprófin voru nokkurt vandamál enda
voru ýmsir þeirrar skoðunar að útskrift með þeim hætti, sem Verzlunarskólinn viðhafði, væri ólögmæt. Engin
torfæra reyndist þó verða á vegi útskriftarnemenda frá 1989 af þessum
sökum.
Nokkrir kennarar voru andvígir
verkfallinu 1989 og undirbúningi
verkfalls 1987, töldu verkfallsvopnið
ekki hæfa stéttinni. Af þessari ástæðu
sló oft í harða brýnu á kennarastofunni fyrrnefnd vor.
Verkfallið 1995
Aftur lögðu kennarar niður vinnu
1995. Verkfallið hófst í þetta skipti
hinn 17. febrúar og því lauk hinn 30.
mars. Verulegur árangur náðist í kjaramálum en ekki voru þó allir ánægðir,
svo sem sjá má í dagblöðum. Í þetta
skipti lauk verkfallinu svo snemma að
unnt var að bæta nemendum kennslutapið að verulegu leyti með því að
stytta páskaleyfi, kenna á laugardögum
og stytta prófatímann. Verkfalli í Verzlunarskólanum lauk einum degi síðar
en í öðrum skólum á framhaldsskólastigi. Ástæðan var deila um ráðningu
kennara að skólanum. Kennarar, sem
ráðnir höfðu verið fyrir 1972, töldu
ráðningu sína jafngilda æviráðningu.
Þetta féllust skólanefnd og skólastjóri
ekki á. Lyktir urðu þær að gerð var
bókun um málið.
Kennarafélag Verzlunarskólans fer
með kjaramál á vinnustað fyrir hönd
HÍK. Sérstaða Verzlunarskólakennara
veldur því að þeir verða að greiða atkvæði sérstaklega í tengslum við kjarasamninga og fleiri atriði kalla á sérstaka lausn. HÍK hefur allt frá 1989
ráðið einn af kennurum Verzlunarskólans sem starfsmann sinn og skal hann
fylgjast með framkvæmd kjarasamninga gagnvart kennurum skólans, hafa
auga með því að kennurum sé raðað í
rétta launaflokka, reikna út stílapeninga og framlög úr Vísindasjóði HÍK.
Kennarafélagið gegndi löngum veigamiklu hlutverki við að rækta félagslyndi í skólanum, gekkst fyrir samkomum, hélt mönnum heiðurssamkvæmi og sá um að kennarar fengju
glaðning á stórafmælum. Hin síðari ár
hafa Starfsmannasamtök skólans tekið
við því hlutverki. 0
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Uppar, snobbhænsn
og pabbastrákar?
Tekist á um ímynd Verzlunarskólanema
„Þau eru svo glæsilega til fara að fólk
snýr sér við þegar þau ganga inn á veitingastað síðla kvölds. Þetta eru ekki
ungmenni sem starfa hjá fjárfestingarfélögum eða eru í öðrum arðvænlegum
störfum. Þetta eru skólakrakkar og þau
eru ekki einu sinni á námslánum. Þetta
eru börn íslenska góðærisins.“ Þannig
hófst umfjöllun í tímaritinu Heimsmynd
í lok níunda áratugarins um ungt fólk á
uppleið, svokallaða uppa. Í blaðinu
birtist viðtal við fjóra fulltrúa þessarar
kynslóðar, þrír þeirra voru nemendur í
Verzlunarskólanum, einn var úr
Menntaskólanum í Reykjavík. Einnig
var rætt við tvo nemendur úr Menntaskólanum við Hamrahlíð um uppatískuna.
Vilja njóta lífsins
Guðrún Kristjánsdóttir, blaðamaður
Heimsmyndar, lýsti þessum fjórum viðmælendum sínum svo: „Sjálfsagt eiga
ekki margir orð yfir lífsstíl þeirra á
þessum síðustu og verstu tímum. Þeim
fylgir ákveðinn sjarmi sem erfitt er að
skilgreina. Fatnaður þeirra minnti helst
á tísku bannáranna í Bandaríkjunum,
þau hefðu jafnvel getað verið enskt yfirstéttarfólk sem leikur póló eða tennis
reglulega ... Þau fara mikið út að borða
og gera heldur meira af því en að
stunda skemmtistaðina. Sérstaklega
leggja þau leið sína á nýja veitingastaðinn við sjávarsíðuna sem heitir nú Jónatan Livingston Mávur. ... Svo sækja
þau kaffihúsin stíft. Uppáhaldskaffihús
þeirra um þessar mundir er Kaffi
Strætó.“ Hún sagði ungmennin ennfremur leggja áherslu á að þau vildu
njóta lífsins til hins ýtrasta á skólaárunum því þau gerðu sér grein fyrir að þau
hefðu minna fjárhagslegt svigrúm þegar
þau færu í framhaldsnám, keyptu húsnæði og stofnuðu fjölskyldu.
Guðrún spurði ungmennin út í það
hvernig þau færu að því að fjármagna
neyslu sína. Einn viðmælandi, piltur úr
Verzlunarskólanum, svaraði því til að
hann hefði fengið hverja einustu krónu
hjá foreldrum sínum og að mestu eytt
undanförnum sumrum á sumarnámskeiðum erlendis, fremur en í það að
vinna. Hin í hópnum kváðust vinna
mikið yfir sumartímann og ein stúlkan
sagðist vinna allan ársins hring með
náminu.
Engar dekurrófur
Greinin í Heimsmynd kallaði fram
andsvör í Morgunblaðinu. Sif Einarsdóttir, einn þeirra þriggja Verzlinga sem
Guðrún Kristjánsdóttir hafði rætt við,
birti grein þar sem hún sagðist ósátt við
þá mynd sem Guðrún hefði dregið upp
af henni og skólafélögum hennar: „Nú

virðist sá misskilningur vera útbreiddur
að nemendur Verzlunarskólans séu eingöngu börn ríkra verslunarmanna, sem
þurfi ekkert að hafa fyrir lífinu, en í
Hamrahlíðinni séu fátæku, duglegu
börnin. Ég held að nemendum beggja
skóla sé illa við þessa ímynd, því að þó
að nemendurnir í Hamrahlíð séu eflaust dugnaðarfólk, þá er ekki satt að
þeir lepji dauðann úr skel. Það er heldur ekki satt að nemendur Verzló séu
eitthvað óduglegri að vinna fyrir sér en
þeir úr MH. Auðvitað hafa allir framhaldsskólanemendur gaman af saklausum ríg milli hinna ýmsu skóla. Hver
skóli hefur sitt ákveðna andlit í augum
þeirra. En þegar einhver fjölmiðill tekur
sig til og leggur hlutdrægt mat á í
hvaða skólum duglega fólkið stundar
nám og í hvaða skólum dekurrófurnar
eru þá er nú einum of langt gengið. ...
Mér fannst blaðamaðurinn gefa í skyn
að það væri skömm að því að vinna
ekki aukavinnu með skólanum, eins og
sum okkar gerðu. Að auki kallaði hann
það að „vinna ekki nema yfir blásumarið“, þegar við vinnum allt sumarfríið,
sem er 4 mánuðir af árinu.“
Leðurjakkar og jakkaföt
Svo virðist sem ímynd skólans hafi verið ofarlega á baugi á þessum árum því í
Verzlunarskólablaðinu árið 1987 var
einnig fjallað um hana þótt formerkin
væru önnur en í Heimsmynd. Tveir ritnefndarmeðlimir, þær Jóhanna María
Eyjólfsdóttir og María Björk Óskarsdóttir, heimsóttu nokkra framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu til að leita
svara við því hvort Verzlingar væru
snobbaðir. Meðal þeirra sem þær
ræddu við voru tveir galvaskir piltar í
Menntaskólanum við Sund sem „var
mest í mun að telja okkur trú um að
þeir væru sko alls engir pabba-strákar
eins og þeir töldu aftur á móti Verzlógæjana vera,“ segja blaðakonurnar og
bæta við: „Við látum lesendur sjálfa
dæma um það, þar sem þeir áttu bíl,
unnu ekki og pældu mikið í flottum
fötum. Svo það má vart á milli sjá í
hvorum skólanum þeir eru betur
geymdir.“
Þær Jóhanna og María heimsóttu líka
Menntaskólann við Hamrahlíð og varð
augljóslega nokkuð hverft við þegar
þær komu þangað inn: „Óhætt er að
segja að greinarhöfundum hafi brugðið
í brún er þeir voru komnir inn fyrir
veggi skólans. Þar úði og grúði allt af
alls kyns týpum (af fólki), allt frá lopapeysuliði rúllandi um salinn á hjólaskautum upp í fínpússaðar glanspíur.
Við urðum fljótlega vandræðalegar því
flestir virtust taka eftir því að við værum ekki úr þeirra hópi. Án þess að vita

1988

Stjórn Nemendafélags Verzlunarskólans árið 1988–1989. Myndin var tekin fyrir Verzlunarskólablaðið en
þetta ár byrjuðu nemendur að sitja fyrir í fötum frá ákveðnum fyrirtækjum og afla þannig auglýsingatekna
fyrir blaðið. Í efri röð frá hægri eru: Sigurþór Gunnlaugsson formaður Nemendamótsnefndar, Brynjólfur
Gunnarsson formaður Skemmtinefndar, Aðalsteinn Valdimarsson forseti NFVÍ, Þröstur Sigurjónsson ritstjóri
Verzlunarskólablaðsins og Stefán Magnússon féhirðir. Neðri röð frá vinstri: Bára Björgvinsdóttir ritstjóri
Viljans, Hrafnhildur Arnardóttir formaður Listafélagsins og Arnhildur Guðmundsdóttir formaður
Málfundafélagsins.

hvert við ættum að snúa okkur komum
við loks auga á „álitleg fórnarlömb“.
Þau voru tveir strákar, sem sögðust vera
dæmigerðir MH-ingar, að nafni Einar
og Helgi. Þeim fannst Verzlingar dálítið
snobbaðir og ansi mikil pabbabörn.
Ennfremur fannst þeim strákarnir í
Verzló leggja mun meira upp úr klæðaburði heldur en kynbræður þeirra í
MH. (Við vorum alveg sammála þessu
og teljum að ummælin um Verzlógæjana séu alls ekki niðrandi). Er við
spurðum þá hvernig þeir teldu týpískan
Verzling líta út, litu þeir sposkir hvor á
annan og sögðu einum rómi: „Stelpurnar klæðast leðurjökkum. Þær eru með
stífgreitt hárið og flestar málaðar. Strákarnir klæðast aftur á móti jakkafötum.““
Ekki snobbaðri en aðrir
Síðbúin svör við þessu áliti birtust síðan í Verzlunarskólablaðinu árið 1989 en
þá bað ritnefndin valda nemendur
innan Verzlunarskólans að svara því
hvað þeim þætti um snobb og þann
stimpil að skólinn væri snobbskóli.
Guðrún Kristín Hauksdóttir, nemandi
í 4.-G, sagði af þessu tilefni: „Ég hef
ekki gaman af snobbuðu fólki og
hvorki ég né vinir mínir erum
snobbuð. Mér finnst ekki vera snobb í
Verzló almennt, en það er alltaf eitthvað í öðrum skólum. Mér finnst það
ekki snobb þó fólk vilji vera snyrtilega
klætt.“ Guðjón Sigurjónsson í 3.-B tók

í svipaðan streng og var ekki laust við
að umræðan hleypti skapi í hann: „Það
var nú alltaf talað um að Verzló væri
snobbskóli og að það væri varla hægt
að yrða á fólk fyrir snobbi. En ég hef
nú ekki orðið var við þetta fólk. Auðvitað er alltaf eitthvert fólk inn á milli
en það er nú bara alls staðar. En ef
einhver ætlar að fara að kalla mig
snobbara af því að ég er í Verzló þá
verð ég nú bara vondur.“
Lokaorðið í þessari lotu átti Þórður
Helgason íslenskukennari en hann
skrifaði eins konar grafskrift um uppakynslóðina í Verzlunarskólablaðið 1993:
„... einn góðan veðurdag eru allir
komnir í tískuleik. Strákarnir sitja í
skólanum í fegurstu jakkafötum með
silkibindi en stelpurnar í kjólum og
pilsum frá dýrustu tískuverslunum.
Mér fannst stundum þegar ég kom í
tíma sem ég væri að koma í sjötugsafmæli og ekkert vantaði nema hanastél
í hendur nemenda til að fullkomna
myndina. Strákana dreymdi um að
verða forstjórar og sumir voru í huga
sínum orðnir forstjórar í 6. bekk og
þið getið reynt að ímynda ykkur
hvernig var að kenna fólki sem sat
með sælubros á vör, að telja ímyndaðan gróða og ákveða með sjálfu sér
hvaða tegund bifreiða hentaði því best.
Ég er að tala um uppana svokölluðu
sem nú eru að hverfa – og blessuð sé
minning þeirra.“ 0
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Ungur Verzlunarskólanemi
stofnar tölvufyrirtæki
Guðjón Már Guðjónsson og OZ

G

uðjón Már Guðjónsson hóf nám
í Verzlunarskólanum haustið
1988 en samhliða náminu vann
hann ýmis verkefni tengd auglýsingagerð og tölvuforritun. Vorið 1991
stofnaði hann síðan tölvufyrirtækið
OZ ásamt félögum sínum, Eiði Snorra
Eysteinssyni og Einari Snorra Einarssyni. Stuttu síðar bættist Aron Hjartarson í hópinn.
Fyrirtækið hóf starfsemi sína með
því að gera auglýsingar fyrir Fálkann,
Ríkissjónvarpið og Visa. Guðjón segir
svo frá í Viljanum árið 1992: „Ég og
Aron lögðum alla áherslu á tölvuvinnslu við gerð sjónvarpsauglýsinga.
Þetta var vinnsla sem aldrei hafði verið

boðið upp á áður hérlendis. Við
bjuggum þar með til nýjan markað hér
á Íslandi. Stærsta grafíkverkefni hjá
OZ sf. var að færa öll merki fyrir Ríkissjónvarpið í þrívíð form en þeir
höfðu áður leitað erlendis til að fá
þessa þjónustu.“
Nokkru síðar drógu þeir Einar
Snorri, Aron og Eiður Snorri sig út úr
fyrirtækinu en Skúli Mogensen kom til
liðs við Guðjón við stjórnun OZ. Fyrirtækinu var breytt í hlutafélag og
sýndu fjárfestar því mikinn áhuga.
Umsvifin jukust hratt og kom það
óneitanlega niður á náminu hjá Guðjóni. Hann fékk leyfi til að taka Verzlunarskólann utanskóla veturinn

1991–1992 en vegna mikilla anna gaf
hann námið upp á bátinn um miðjan
vetur og sneri sér alfarið að fyrirtækjarekstrinum.
Sögu OZ næstu árin, líkt og sögu
margra annarra fyrirtækja í upplýsingaiðnaði á þessu tímabili, má líkja
við rússíbanareið. OZ færði hratt út
kvíarnar á tímabili, var með starfsemi
víða um heim og náði meðal annars
samningum við stórfyrirtæki á borð
við Ericsson og Microsoft. Um síðir
þurfti OZ hins vegar að rifa seglin og
fór svo að Guðjón sneri sér að öðrum
verkefnum. Skúli Mogensen stjórnar
nú OZ sem sérhæfir sig einkum í
lausnum á sviði fjarskiptatækni. 0

Guðjón Már Guðjónsson stofnaði OZ þegar hann
var enn í Verzlunarskólanum.

Betlari í Boss-fötum
Á níunda áratugnum færðist í vöxt að
ritnefnd Verzlunarskólablaðsins keypti
sér aðstoð utan skólans, svo sem við
hönnun og myndatökur. Árið 1990
var ákveðið að snúa við blaðinu og
nýta krafta nemenda til hins ítrasta.
Karl Pétur Jónsson, ritstjóri blaðsins,
segir í leiðara sínum: „... við sem skipum ritnefnd Verzlunarskólablaðsins höfum staðið við þau loforð sem við gáfum okkur sjálfum í upphafi samstarfsins. Þessi loforð byggðust á því að við
vildum gera Verzlunarskólablaðið aftur
að blaði sem nemendur skapa sjálfir,
þ.e. blaði þar sem allt efni, allar
myndir og allar teikningar eru gerðar
af nemendum sjálfum en ekki einhverjum mönnum út í bæ.“ Karl Pétur
bendir ennfremur á að með þessum
hætti hafi sparast töluverðir peningar.
Hann ítrekar samt sem áður að þrátt
fyrir þessa áherslubreytingu hafi blað-

Karl Pétur Jónsson, ritstjóri Verzlunarskólablaðsins
1989–1990.

ið verið dýrt í framleiðslu og því hafi
verið reynt að mæta með auglýsingatekjum. Hann bætir við: „Þegar verið
er að safna auglýsingum í blaðið finnst
manni maður vera eins konar betlari í
Boss-fötum.“ 0

Kvikmyndaklúbburinn
Ljóslifandi
Vorið 1990 var ákveðið að stofna
kvikmyndaklúbb í Verzlunarskólanum

1990
✔ Íslandsbanki opnaður við hátíðlega athöfn
✔ Bob Dylan heldur tónleika í Laugardals✔
✔
✔
✔

höll
Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir
frjálsan afgreiðslutíma verslana
Aðskilnaðarstefnan í Suður-Afríku á
undanhaldi. Nelson Mandela látinn laus
Írakar gera innrás í Kúveit. Mikil ólga
annars staðar í Miðausturlöndum
Austur- og Vestur-Þýskaland sameinast í
eitt ríki

og fékk hann nafnið Ljóslifandi. Fyrsta
starfsár klúbbsins, veturinn
1990–1991, stóð hann fyrir nokkrum
kvikmyndasýningum. Í mars hélt
hann síðan fimm daga kvikmyndahátíð og voru þá sýndar þrjár til fjórar
kvikmyndir á degi hverjum. Mánudaginn 18. mars var til dæmis Hitchcock-dagur og voru þá sýndar þrjár
myndir eftir meistarann. Fimmtudaginn 21. mars voru hins vegar sýndar
myndir eftir David Lynch og Luc Besson. Stjórnarmenn í kvikmyndaklúbbnum voru tveir sjöttubekkingar,
Þorsteinn Jónsson og Jökull Sigurðsson, og sáu þeir um alla skipulagningu hátíðarinnar, sem og aðrar kvikmyndasýningar klúbbsins. 0

1988

Árni Jón Eggertsson, nemandi í Verzlunarskólanum, festi upp skjöld til minningar um afa sinn, dr. Jón
Gíslason, á hátíðardagskrá sem haldin var til að fagna komu Merkúrs í skólann.

Merkúr
tekið fagnandi
Við brautskráningu stúdenta frá Verzlunarskólanum árið 1989 var skólanum færð til varðveislu marmarastytta
eftir Bertel Thorvaldsen af verslunarguðinum Merkúr. Í nóvember sama ár
fór fram opinber afhending styttunnar
og var haldin sérstök hátíðardagskrá í
Verzlunarskólanum til að fagna komu
Merkúrs.
Frumgerð styttunnar er frá árinu
1818 en marmarastyttan er eftirgerð af
henni frá 1860. Styttan var upphaflega
í eigu Thorvaldsenssafnsins í Kaupmannahöfn en síðan seld einkaaðila
og komst í hendur danska kaupsýslumannsins Svends Kragh Petersen. Petersen vildi ekki selja styttuna en féllst

á að arfleiða íslenska ríkið að styttunni
með þeim skilyrðum að hún yrði
varðveitt í Verzlunarskóla Íslands.
Milligöngu um að fá styttuna hingað
til lands hafði stjórn Minningarsjóðs
dr. Jóns Gíslasonar.
Svend Kragh Petersen og eiginkona
hans voru viðstödd athöfnina, sem og
frú Vigdís Finnbogadóttir, forseti Íslands, og Svavar Gestsson menntamálaráðherra. Nemendur úr skólanum
léku á blokkflautu og Árni Jón Eggertsson, nemandi í 6. bekk, festi upp
skjöld til minningar um afa sinn, dr.
Jón Gíslason. Að athöfninni lokinni
var gestum boðið að þiggja veitingar í
húsakynnum skólans. 0
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Reykingafólk er líka fólk ...
Á

rið 1991 var hart deilt um reykingar í Verzlunarskólanum. Eitt
reykherbergi var í skólahúsinu
og var það við útgang sunnanmegin í
byggingunni. Mörgum nemendum
gramdist þetta og kröfðust þess að
gerðar yrðu úrbætur. Gunnar Stefánsson var í þeim hópi og skrifaði um
málið í Viljann. Hann sagði meðal
annars:
„Reyk„herbergið“, ef herbergi má
kalla, er staðsett á versta stað sem
hugsast getur, þ.e. við leikfimisalinn. Á
hverjum degi þurfa hundruðir nemenda að ganga í gegnum „herbergið“ til
þess að komast í leikfimi. ... Ekki nóg
með að „herbergið“ sé staðsett við leikfimisalinn, heldur einnig við Sambúð,
stórmarkað Verzlinga. Þegar fjölmennt
er í Sambúð, sem er mjög oft, eru
dyrnar inn í „herbergið“ ævinlega opnar þannig að reyklausi staðurinn er
ekki lengi að fyllast af tóbaksreyk.
Nemendur sem eru í stofum við sama
stigagang og „herbergið“ eiga það
einnig á hættu að fá reyk inn til sín.
Þetta er óþolandi og getur truflað
námið og einbeitinguna mjög mikið.“
Gunnar sagði ýmsar lausnir á þessu
vandamáli en flestir nemendur væru
þó þeirrar skoðunar „að reykingafólkið
eigi hreinlega að fara út til þess að
reykja. Sumum finnst það of hart, og
þá kæmi til greina að múra upp í „herbergið“ og gera það að raunverulegu
herbergi, með einungis einar dyr sem
vísuðu út.“

Nemendur við verslunina Sambúð. Mikið var kvartað undan því að sígarettureykur úr reykherberginu bærist inn í verslunina í frímínútum.

Reykingafólk lét líka sínar skoðanir
í ljós í Viljanum og mótmælti því meðal annars að litið var á þá sem reyktu
sem annars flokks einstaklinga. Þetta
fólk kallaði líka á umbætur. „Það eru
ekkert annað en mannréttindi að veita
reykingafólki einhverja aðstöðu til að
stunda sína iðju – gegn því að það
gangi ekki um eins og svín, að sjálf-

sögðu. Auðvitað eru það líka mannréttindi þeirra reyklausu að geta andað
að sér hreinu lofti í friði. Hér verður
því að finna einhverja lausn sem allir
geta sætt sig við. ... Það er alveg ljóst
að ekki er hægt að senda reykingafólkið út á gaddinn til að svala sígarettuþörf sinni. ... Okkur er nokkuð sama
hvar í skólanum við reykjum en við

viljum vera innan hans. Það ber að
muna að reykingafólk er líka fólk, það
lifir bara aðeins styttra.“
Hvort sem það var vegna þessarar
umræðu eða af öðrum sökum fór svo
að reykingafólkinu var á endanum úthýst úr skólanum og gert að stunda
reykingar undir skyggni við norðurhlið skólabyggingarinnar. 0

Stríðið í huga mér
Ég valdi Verzló ...
Stephan Stephensen,
ljósmyndari og meðlimur í
Gus Gus
Ég hef aldrei litið á Verzló sem
„business skóla“ eins og svo margir
aðrir heldur sem eina leið til að ná
stúdentsprófi. Ég taldi hann vera
einn besta skólann á landinu og
þess vegna varð hann fyrir valinu.
Allir skólar eiga auðvitað sínar dökku
hliðar en ég var yfirhöfuð mjög
ánægður með kennsluna og allt aðhald í skólanum. Eftir 4. bekk slakaði
ég mikið á, fór að skemmta mér
meira og tók námið ekki eins alvarlega en allt hafðist þetta ágætlega á
endanum. 0

1990

Í janúar árið 1991 skall fyrra Persaflóastríðið á með tilheyrandi fréttaútsendingum í tölvuleikjastíl. Verzlunarskólanemar gátu sofnað út frá útsendingum CNN seint á kvöldin og vaknað við þær í morgunsárið daginn eftir.
Einn þeirra, sem kaus að kalla sig
„Hugsandi mann“, orti ljóðið „Stríð“
og birti í Viljanum þetta vor:
Fullkomnustu sprengjuflugvélar
varpa sprengjum
á vígvélar mínar og höfuðborg.
Stjórnmálamenn,
fréttaskýrendur
og almenningur
tyggja hver upp eftir öðrum:
Stríð var óhjákvæmilegt.
Og hugsanir mínar kremjast í rústum
siðferðisins sem var aldrei annað
en skýjaborg ímyndaðra sanninda.
Það geisar stríð í huga mér.

1991
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Hélt ég væri komin til tunglsins ...
Þýskur skiptinemi í Verzlunarskólanum

Þ

ýska stúlkan Eva Maria Gauss
var skiptinemi á Íslandi veturinn
1991–1992 og settist á skólabekk í Verzlunarskólanum. Þegar hún
hafði dvalið á Íslandi í fjórar vikur var
tekið viðtal við hana og birt í Viljanum. Þar segir hún frá tildrögum þess
að hún kom til Íslands og hvernig það
sé að vera erlendur skiptinemi í
Verzló.

Allt þetta hraun ...
Eva segir í viðtalinu að sig hafi langað
til að prófa eitthvað nýtt en það hefði
verið skyndiákvörðun að velja Ísland.
„Ég vissi varla hvar landið var, hvað þá
hvernig fólkið hér var og hvernig
menning. Mér fór ekki að lítast á blikuna þegar fjölskylda mín sótti mig til
Keflavíkur, allt þetta hraun út um allt.
Ég hélt ég væri komin til tunglsins!“

Við komuna var íslenskuþekking
Evu af skornum skammti. „Ég gat sagt
góðan daginn og eina setningu sem
enginn skildi sökum lélegs framburðar. Áður en ég kom fékk ég mér þó
eina bók og kassettu til að reyna að
læra íslensku en setningarnar voru svo
leiðinlegar og þurrar að ég gafst upp.“
Þetta átti hins vegar eftir að breytast á
næstu vikum því í viðtalinu viðurkenndi Eva að íslenska væri sitt eftirlætisfag, ásamt sagnfræðinni.
Hissa á stærðfræðinni
Um Verzlunarskólann hafði hún þetta
að segja: „Hann er mjög ólíkur því
sem ég er vön og frekar erfiður. Ég er í
tveimur bekkjum, 3.-J og 4.-B, og ég
kann vel við krakkana í þeim. Ég er
ekki mikið fyrir verslunarfög ... en
kannski þegar ég fer að skilja meira

verða þau skemmtilegri. ... Ég er samt
hissa á stærðfræðinni sem þið eruð að
læra, þetta er stærðfræði sem ég lærði
fyrir u.þ.b. þremur árum í Þýskalandi.
Kannski er kerfið hér bara byggt upp
öðruvísi.“
Þegar Eva er beðin að ræða um það
sem komið hafi henni á óvart á Íslandi
segist hún í raun hafa fengið áfall yfir
tvennu: „Í fyrsta lagi er allt hér hræðilega dýrt. ... Í öðru lagi hafið þið
stórfurðuleg nöfn hér, ég get varla
munað nein nöfn, þau eru öll með svo
furðulegum stöfum og ólíklegustu
stöfum er raðað saman.“ Henni finnst
líka undarlegt að hafa engin tré í
kringum sig en íslenska vatnið fer
langt með að bæta þann skort upp.
„Það er frábært að þurfa ekki að fara
út í búð til að kaupa vatn heldur fara
bara beint í kranann og þamba.“ 0

Eva Maria Gauss var skiptinemi í
Verzlunarskólanum veturinn 1991–1992.

Skólagjöldin dulbúnar
skattahækkanir
Í dag eru skólagjöld í framhaldsskólum lítil sem engin, nema hjá okkur í
Verzlunarskólanum. Ríkisstjórnin hefur þó á prjónunum áætlanir um að
koma á skólagjöldum víðar. Ég tel að
ef hækkuð skólagjöld myndu skila sér
til skólanna, bæta hag nemenda og
auka virðingu þeirra fyrir skólanum,
þá væru þau af hinu góða. Sú hækkun
sem nú vofir yfir virðist vera illa
skipulögð og í kringum hana ríkir
mikill glundroði. Allt lítur út fyrir að
einungis sé um að ræða dulbúnar
skattahækkanir í formi skólagjalda og
ef svo er hlýtur að teljast mjög hæpið
að þær hækkanir skili sér aftur til
skólanna.

Við hér í Ofanleitinu búum við
mjög góðan kost. Hér er góð aðstaða
til náms. Við höfum betri tölvukost og
húsnæði en aðrir skólar, mjög gott
bókasafn, vel útbúið íþróttahús og öll
aðstaða bæði fyrir kennara og nemendur til fyrirmyndar. Hér ríkir sérstakt andrúmsloft og sjálfstæðishugsjónin svífur yfir vötnum. En auðvitað
er okkur í sjálfsvald sett hvort við viljum láta skólann og andrúmsloftið hér
hafa áhrif á okkur. Í skólanum er vel
hugsað um okkur og allir sem hefja
nám við skólann hafa möguleika á að
ljúka námi, einungis þarf að gera sér
grein fyrir að nám er vinna sem inna
þarf af hendi.

1991
✔ Perlan í Öskjuhlíð tekin í notkun við
hátíðlega athöfn

✔ Sorpböggunarstöð höfuðborgarsvæðisins,
Sorpa, tekin í notkun

✔ Börn náttúrunnar, kvikmynd Friðriks Þórs
Friðrikssonar, frumsýnd

✔ Fjölþjóðlegur her undir stjórn
Bandaríkjanna hrekur Íraka frá Kúveit

✔ Blóðugt borgarastríð í fyrrum Júgóslavíu.
Voðaverk unnin á börnum og konum

✔ Borís Jeltsín verður forseti Rússlands.
Sovétríkin eru liðin undir lok

Þreyta
Stundum, þegar
ég hef
þreytt
lífskapphlaupið
nógu lengi
eða
lífskapphlaupið hefur
þreytt
mig
nógu lengi
sé ég hvílu mína
í hillingum
sé jafnvel
kvistina í lokinu
þegar
ég skelli.

Rannveig Borg Sigurðardóttir.

En það gjald sem við greiðum fyrir
hina góðu aðstöðu felst í töluvert
hærri skólagjöldum en nemendur í
öðrum skólum greiða. Þó að aðstaðan
hér sé mjög góð þá held ég að ráðamenn skólans þurfi alvarlega að fara
að hugsa sinn gang því allt stefnir í að
almenningur ráði alls ekki við svona
háar upphæðir. Og þótt skólinn sé
sjálfseignarstofnun fær hann svipaðan
styrk frá ríkinu og Menntaskólinn í
Reykjavík. Það hlýtur að vera hægt að
draga saman seglin einhvers staðar.
Rannveig Borg Sigurðardóttir, 6.-U

Margrét Dóra Ragnarsdóttir, 5.-X

Viljinn, 1. tbl. 1992

Verzlunarskólablaðið, 1. tbl. 1992

Skemmtilegra að vera skólastjóri en sjónvarpsstjóri
Í byrjun árs árið 1990 hafði Þorvarður
Elíasson ákveðið að taka sér árs leyfi frá
skólastjórastörfum og var ákveðið að
Valdimar Hergeirsson yfirkennari
myndi gegna skólastjórastöðunni tímabundið í fjarveru Þorvarðar. En þá kom
nokkuð óvænt upp á. Hinn 1. febrúar

1990 settist Þorvarður í stól sjónvarpsstjóra Stöðvar 2. Hann segir svo frá í
viðtali við Viljann haustið 1991:
„Ég ætlaði mér að fara til útlanda og
kynna mér störf alþjóðastofnana. Stöð 2
var að verða gjaldþrota á þessum tíma.
Ég var í bankaráði þess banka sem

1991

hafði lánað Stöðinni mikið fé. Nauðsynlegt var að gera mjög róttækar ráðstafanir ef koma átti í veg fyrir að mikið
fé tapaðist. Það tókst og Stöð 2 er nú
rekin með góðum hagnaði.“
Þorvarður var aðeins sjónvarpsstjóri
Stöðvar 2 í rúmt ár. Hann sneri til baka

til Verzlunarskólans sumarið 1991 eftir
að hafa komið rekstri sjónvarpsstöðvarinnar á réttan kjöl. „Mér var boðið að
velja hvort ég vildi vera skólastjóri eða
sjónvarpsstjóri áfram,“ segir hann og
bætir við: „Mér finnst skemmtilegra að
vera skólastjóri, því kaus ég það.“ 0

1992
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Snobbið og Stuttin og
fleiri nýjungar í félagslífinu
G

ísli Marteinn Baldursson, síðar
sjónvarpsmaður og borgarfulltrúi, var forseti Nemendafélagsins veturinn 1991–1992. Hann segir
frá því í Verzlunarskólablaðinu veturinn
eftir að strax um sumarið 1991 hafi
stjórnin byrjað að undirbúa starf vetr-

arins. „Við settum niður fyrir okkur
nokkur markmið sem við vorum
harðákveðin í að stefna að. Í fyrsta lagi
þurfti félagslífið í heild að vera kraftmeira. Í öðru lagi var nauðsynlegt að
koma upp með einhverjar nýjungar. Í
þriðja lagi varð að kynna skólann bet-

Stefnumótaball, að bandarískri fyrirmynd, var haldið í fyrsta sinn í Verzlunarskólanum haustið 1991. Hér
má sjá Björgvin Skúla Sigurðsson og Þuríði Hjartardóttur á Marmaranum sem hafði verið breytt í dansgólf.

ur út á við. ... Í fjórða lagi
þurftum við að
vinna eftir
geysilega
harðri
sparnaðaráætlun.“
Meðal
þeirra nýjunga
sem stjórnin
bryddaði upp á
var miðstjórnarferð sem farin var
sumarið áður en
skólastarfið hófst.
Miðstjórnarferðir
höfðu áður verið
farnar en það var nýjung að hafa ferðina
strax um sumarið og hefja þannig
undirbúning vetrarins með þeim
hætti. Í miðstjórn áttu sæti, auk
stjórnar NFVÍ, meðlimir allra nefnda
og klúbba í skólanum, og var miðstjórnarferðin hugsuð til þess að hrista
saman hópinn og auðvelda einstökum
nefndum að skipuleggja starf sitt áður
en skólinn hæfist að hausti.
Fljótlega eftir að skólaárið hófst gaf
stjórn NFVÍ út Snobbið í fyrsta sinn.
Snobbið var bæði hefðbundin dagbók
þar sem nemendur gátu fært inn ýmsar upplýsingar, t.d. um heimalærdóm,
og sérstök „Verzlóbók“ sem hafði að

geyma
upplýsingar um
félagslífið og
skólann. Snobbið
hefur komið út á
hverju ári síðan og
verið sameinað Hjálpinni, símaskrá Verzlunarskólanema.
Þriðja nýjungin sem stjórnin bryddaði upp á voru Stuttin en þau urðu
fastur liður í félagslífi vetrarins. Stuttin
fóru fram á Marmaranum í tuttugu
mínútna frímínútum á föstudögum og
fólust í því að fengnir voru ýmsir
skemmtikraftar, annaðhvort innan eða
utan skólans, til að troða upp. Meðal
þess sem boðið var upp á voru söngatriði, kynningar á leikverkum, forsmekkur að íþróttakeppni og fleira í
þeim dúr sem lífgaði upp á skólalífið í
lok vikunnar. 0

stúdentaóeirðir voru hlutir sem fóru
að mestu framhjá mér á mínum yngri
árum. Ég botnaði eiginlega ekkert í
þessu brasi.“
Árið eftir leikstýrði Þorsteinn Bachmann aftur nemendum Verzlunarskólans í leikritinu Hvenær kemurðu aftur

rauðhærði riddari? eftir Mark Medoff.
Leikarar voru að einhverju leyti þeir
sömu og árið áður en þess má geta að
aðstoðarleikstjóri í sýningunni var
nemandi í 5. bekk, Þórunn Erna
Clausen, sem seinna varð leikkona í
Þjóðleikhúsinu. 0

Börn mánans
fá metaðsókn
Haustið 1991 setti leikfélagið Allt milli
himins og jarðar upp leikritið Börn
mánans eftir Michael Weller í leikstjórn
Þorsteins Bachmanns. Leikritið gerist í
hringiðu hippatímans í Bandaríkjunum. Víetnamstríðið er í algleymingi og
persónur verksins, ungt háskólafólk,
þurfa að glíma við alvöru fullorðinsáranna í fyrsta skipti. Meðal leikenda í
sýningunni voru Rúnar Freyr Gíslason,
Birna Hafstein, Alda Sigurðardóttir og
Jóna Valborg Árnadóttir en þau áttu
öll eftir að sinna leiklistinni síðar, ýmist sem atvinnuleikarar, áhugaleikarar
eða leiklistarkennarar.
Um 900 áhorfendur komu á sýninguna og var það mesta aðsókn sem leikrit í skólanum hafði hlotið fram að
því. Viðbrögð nemenda voru líka afar
jákvæð, ef marka má viðtöl sem birtust skömmu síðar í Verzlunarskólablaðinu. Helga Rúna Péturs í 5.-Z sagði
þetta besta leikrit sem hún hefði séð á
fjölum skólans frá því hún hóf nám.
„Ég fíla þennan tíma frá 1960 til 1970

alveg rosalega vel. Mér finnst allt svo
frjálslegt og frábært. Gallinn við leikritið var sá að mér fannst leikararnir
ekki nógu hippalegir í klæðnaði.“
Þuríður Hjartardóttir, nemandi í 4.-D,
var jafnvel enn ánægðari, sagði allt
hafa verið í sama gæðaflokki. „Ég hefði
vel getað hugsað mér að taka þátt í
leikritinu en einhvern veginn hafði ég
ekki tíma til að fara á leiklistarnámskeiðið,“ bætti hún við.
Þorvarður Elíasson skólastjóri var
einnig spurður álits á verkinu og uppfærslunni: „Ég hef ekki mikið vit á
leikritum en fannst leikararnir sýna
allgóð tilþrif. Leikritið sjálft fannst mér
svona dæmigert leikrit frá blómatímabili hippanna. Það er tvímælalaust
þess virði fyrir krakkana að standa í
þessu. Það er mikil vinna sem í það fer
að setja upp svona leikrit og þau fá
mikið út úr því þegar vel tekst til hjá
þeim. ... Ég þekki ekki tónlistina í
þessu leikriti. Ég var aldrei mikill aðdáandi hippatímabilsins. Hippa- og

1991
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Verzlunarskóli Íslands einn kaldan vetrarmorgun.

Skólinn á að auka samkeppnishæfni atvinnulífsins
Ný skipulagsskrá tekur gildi

N

ý skipulagsskrá fyrir Verzlunarskólann tók gildi á skólaárinu
1992–1993 og var hún um
margt frábrugðin skipulagsskránni frá
1962. Þess ber fyrst að geta að skólinn
er sem fyrr sjálfseignarstofnun undir
vernd Verslunarráðs en síðan er kveðið á um að heimili og varnarþing sé í
Reykjavík. Stofnfé skólans er tilgreint,
krónur 268.313.608, fasteignir,
kennslutæki, verðbréf og bankainnstæður. Upphæðin miðast við 31. desember 1992 og er á þágildandi verðlagi.
Markmið skólans
Markmiðs skólans er getið en það er
að auka samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs innbyrðis og gagnvart öðrum

þjóðum, með því að veita almenna
menntun og viðskiptafræðslu á framhalds- og háskólastigi. Tekið er fram
að stjórn Verslunarráðs myndi fulltrúaráð skólans og skipi að loknum aðalfundi ráðsins skólanefnd Verzlunarskólans og setji henni erindisbréf.
Heimilt er stjórn Verslunarráðs að leita
eftir tilnefningu um tvo skólanefndarmenn utan ráðsins en kjörtímabil
skólanefndar skal vera hið sama og
stjórnar Verslunarráðs. Starfssvið
nefndarinnar er að marka stefnu skólans, ákveða námsframboð, inntökuskilyrði og meginstarfstilhögun skólans, hafa eftirlit með rekstri, bókhaldi
og meðferð á fjármunum skólans og
þá einnig með sjóðum í eigu hans. Þá
ber nefndinni að afgreiða rekstraráætl-

Opið hús
Nýjung í markaðsstarfi skólans

Í

byrjun júní 1992 var haldið í fyrsta
sinn „Opið hús“ þar sem nýútskrifuðum grunnskólanemendum og
aðstandendum þeirra var boðið að
koma og skoða Verzlunarskólann.
Kennarar kynntu við þetta tækifæri
ólíkar námsleiðir og námsgreinar og
um 50 nemendur sáu um kynningu á
félagslífinu.
Gunnar Sigurðsson kerfisfræðingur
skólans hafði umsjón með þessum
viðburði og taldist honum að um 600

gestir hefðu komið í heimsókn. Í viðtali við blaðamann Morgunblaðsins
sagði hann að sér virtist sem áhugi á
hefðbundnu viðskiptanámi færi dvínandi og hefði skólinn brugðist við með
því að veita nemendum góða almenna
menntun og gera þá hæfa til að stunda
nám í öllum deildum háskóla.
Frá og með þessu vori hefur „Opið
hús“ verið árviss viðburður í skólalífi
Verzlunarskólans og jafnan laðað að
fjölda gesta. 0

1992

un fyrir skólann og einnig ársreikning
hans.
Ábyrgð skólastjóra
Stjórn Verslunarráðs eða skólanefnd
Verzlunarskólans í umboði hennar
samkvæmt erindisbréfi skal ráða
skólastjóra, ákveða laun hans og
starfskjör og leysa hann frá störfum ef
þurfa þykir. Skólastjóri skal koma
fram fyrir hönd skólans og sjá um
daglegan rekstur hans, hann er framkvæmdastjóri skólanefndar og situr
fundi hennar. Skólastjóra ber að sjá
um að bókhald skólans sé fært í samræmi við lög og venjur og að meðferð
eigna skólans sé með tryggilegum
hætti. Hann ræður kennara og aðra
starfsmenn og getur vikið þeim úr
starfi en hvort tveggja skal gert í samráði við skólanefnd. Skólastjóra ber að
semja skýrslu um skólastarfið í lok
hvers skólaárs.
Skuldbindingar sínar skal Verzlunarskólinn ábyrgjast með eignum skólans. Honum er heimilt að stofna Húsbyggingarsjóð enda verði sá sjóður
fjárhagslega aðgreindur frá skólarekstri. Verzlunarskólinn skal bera
fulla og ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum Húsbyggingarsjóðs.
Ljóst er að meginatriði samþykktar
þeirrar um verkaskiptingu skólastjóra
og skólanefndar, sem skólanefnd gerði
20. desember 1978 og áður er getið,
hafa verið tekin upp í skipulagsskrána.
Orðalag er raunar víðast hvar breytt og
ýmis minni atriði hafa verið felld brott.
Sum þeirra voru raunar þegar komin til
framkvæmda, til dæmis hafði laugar-

dagskennslu verið hætt. Verslunarráð
hafði um nokkurt árabil, svo sem fram
hefur komið, skipað fulltrúa frá ríkinu
og fulltrúa útskrifaðra nemenda í skólanefnd og mun heimildinni til að leita
eftir tilnefningum um tvo skólanefndarmenn utan ráðsins hafa verið ætlað
að gera þetta mögulegt áfram. 0

1993

Rekstrarsamningur endurskoðaður
Rekstrarsamningur Verzlunarskólans
við ríkið frá 1985 var endurskoðaður
í heild á árinu 1991 og er hin nýja
gerð dagsett 6. janúar 1992. Helstu
breytingar voru þær að eftirleiðis
skyldi framlag úr ríkissjóði vegna
kennslu í öldungadeild vera tveir
þriðju hlutar kennslulauna að frádregnum viðbótarskólagjöldum öldungadeildarnema sem komið var á
1. janúar 1991 eða sett kynnu að
vera síðar. Sérstaka rekstrarframlagið
á hvern nemanda og leigugjald fyrir
hvern fermetra hækkaði að vonum
verulega enda höfðu sex ár liðið frá
því að eldri samningurinn var undirritaður. Breytingar skyldu framvegis
miðast við vísitölu vöru og þjónustu
(rekstrargjaldið) og vísitölu byggingarkostnaðar (leigan). Fram kemur í
samningnum að leigan skyldi miðast
við 7.873 fermetra af húsnæði sem
er tæplega fimmfalt meira rými en
miðað var við í samningnum frá
1985. Skólinn var fullbyggður 1991
og skýrir það þennan mismun.
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Við vorum mjög stressaðir
Sigursælt ræðulið Verzlunarskólans

V

erzlunarskóli Íslands fylgdi
fyrsta sigri sínum í Mælsku- og
rökræðukeppni framhaldsskólanna árið 1991 eftir með sigri árin
1992 og 1993. Fjórir piltar og ein
stúlka skipuðu kjarnann í ræðuliði
skólans á þessum tíma, þau Sigurður
Kári Kristjánsson, Rúnar Freyr Gíslason, Ólafur Teitur Guðnason, Gísli
Marteinn Baldursson og Kristín Pétursdóttir. Þá voru þeir Halldór Fannar
Guðjónsson og Skorri Andrew Aikman liðsstjórar.
Ræðumaður ársins
Í viðtali við Verzlunarskólablaðið 1996
rifja Gísli Marteinn, Sigurður Kári,
Rúnar Freyr og Ólafur Teitur upp sigurgönguna. Sérstaklega er þeim minnisstæð keppnin árið 1993. „Við vorum
mjög stressaðir fyrir þessa keppni og
rétt áður en við stigum inn í Háskólabíó ældi Rúnar af tómu stressi,“ segja
þeir. „Hann gleymdi síðan ljóði sem
ræðan átti að byrja á, þvældi því á
ótrúlegasta hátt og gleymdi svo einhverjum smá brandara í seinni ræðunni. Hann labbaði nú samt út með
titilinn „ræðumaður ársins“ þannig að
það kom ekki að sök. Það var dálítið
skondið að á forsíðumynd DV daginn
eftir er Gísli að afhenda Rúnari bikarinn fyrir að vera ræðumaður kvöldsins. Það hefur ekki verið venjan að sá
sem afhendi bikarinn fagni mikið en
Gísli hljóp þarna um sviðið og á þessari mynd er hann miklu kátari en
Rúnar.“
MORFÍS-ræðuliðið vakti mikla athygli innan skólans sem utan og þótti
sumum nóg um: „Í kringum þessar
keppnir voru alltaf miklar auglýsingaherferðir sem snerust einkum um það
hvað við vorum æðislegir og af ein-

Ræðulið Verzlunarskólans var mjög sigursælt á árunum 1991–2005. Hér má sjá helstu ræðuskörunga skólans frá þessum tíma.

hverri ástæðu skapaði það góða
stemmningu. Að sjálfsögðu snerist
þetta upp í öfgar á köflum. Það voru
gerðar brjálæðislega stórar andlitsmyndir af okkur og þær límdar upp
um allan skóla. Þessar myndir voru á
að giska fjórföld andlitsstærð og þar
sást hver einasti fílapensill.“
Kennarar hrifust með
Mikill fjöldi nemenda mætti á allar
viðureignir sem liðið tók þátt í á þessum árum og kennararnir hrifust með.

Fjórmenningarnir minnast sérstaklega
á íslenskukennarana Þórð Helgason og
Gunnar Skarphéðinsson, sögukennarann Árna Hermannsson og Hannes
Hólmstein Gissurason sem kenndi
valáfanga í stjórnmálafræði í skólanum
á þessum tíma. „Steinunn á bókasafninu var líka alltaf mjög traust í allri
heimildaöflun,“ bæta þeir við. „Eftir að
hún frétti af umræðuefninu hverju
sinni beið alltaf einhver bunki af bókum og dóti eftir okkur uppi á safni.“
Auk þess að vera í ræðuliðinu sátu

Rosalega góður áhorfandi
Ríkharður Daðason knattspyrnumaður
Ríkharður Daðason er í hópi þeirra
íþróttamanna sem stundað hafa nám í
Verzlunarskólanum. Ríkharði gekk vel
í skólanum þrátt fyrir að mikill tími
færi í æfingar og leiki bæði með meistaraflokki Fram og landsliðinu, en Ríkharður var þegar á skólaárunum farinn
að leika með A-landsliðinu.
Í viðtali við Verzlunarskólablaðið árið
2000 segir Ríkharður frá því að hann
hafi alltaf haft metnað til að standa sig
vel en eftir því sem álagið í íþróttunum varð meira dró úr námsáhuganum.
„Ég náði botninum um jólin í 5.
bekk,“ rifjar hann upp en kveðst þó
hafa bætt ráð sitt á næstu misserum:
„Þá gerði ég samning við móður mína
um að hún hætti að nöldra í mér ef ég
lofaði að ég myndi ná 8 á stúdentsprófunum og ég rétt hafði það. Það

var nú alveg á mörkunum en það
tókst.“ Ríkharður segir að ekki hafi
gefist mikill tími til að taka virkan þátt
í félagslífinu í Verzló en hann mætti
þó á alla þá viðburði sem hann mögulega komst á. „Það sem ég kannski sé
mest eftir er að hafa ekki verið virkari
þátttakandi, verið í miðstjórn eða eitthvað svoleiðis. ... Í 5. og 6. bekk var
ég með miklum félagsmálaboltum í
bekk, þremur strákum sem voru í
öllu. ... Ég var þátttakandi í gegnum
þá og fylgdist með öllu og mér fannst
ég vera rosalega góður áhorfandi.“
Eftir að Ríkharður lauk stúdentsprófi frá Verzlunarskólanum árið
1992 fór hann í nám til Bandaríkjanna og lauk BS-prófi í hagfræði frá
Columbia-háskóla í New York. Ríkharður var um tíma atvinnumaður á

Ríkharður Daðason spilaði sinn fyrsta leik með
A-landsliðinu í knattspyrnu árið 1991 þegar hann
var nemandi í Verzlunarskólanum.

Grikklandi, Englandi og í Noregi.
Hann spilar nú með sínu gamla liði,
Fram í Reykjavík. 0

1992

fjórmenningarnir allir í stjórn Nemendafélagsins. Gísli Marteinn var forseti NFVÍ veturinn 1991–1992 og Sigurður Kári leysti hann af hólmi veturinn eftir. Þá var Rúnar Freyr formaður
Nemendamótsnefndar og Ólafur Teitur
formaður Málfundafélagsins.
Þeir segja að þrátt fyrir að sumir
kennarar hefðu sýnt þeim mikla þolinmæði hefðu aðrir haft lítinn skilning á
mikilvægi félagslífsins. „Maður getur
svo sem alveg skilið að það fari í taugarnar á kennurum þegar menn eru að
skipuleggja félagslífið inni í kennslustofum og eru ekki að fylgjast með en
það er fáránlegt að vera endalaust pirraður út af mætingu stjórnarmanna,“
segja þeir. „Margir kennarar hafa alltaf
bent á að þátttaka í félagslífinu megi
ekki ganga út í öfgar og það er alveg
rétt en hins vegar er mikil þröngsýni
að loka alveg á þetta. Það er svo afskaplega þroskandi að taka þátt í
þessu. Þetta bætir menn, kennir þeim
skipulag í vinnu, skólar menn í mannlegum samskiptum og kemur þeim í
skilning um það út á hvað hlutirnir
ganga. Lífið er ekki spurning um það
að læra utan að einhverjar glósur.
Krakkarnir í Verzló eru að gera ótrúlegustu hluti í félagslífinu.“
Ræðuskörungarnir fjórir hafa allir
byggt á þeirri reynslu sem þeir öðluðust í Verzló. Gísli Marteinn er landsþekktur sjónvarpsþáttastjórnandi og
varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins,
Ólafur Teitur er blaðamaður á Viðskiptablaðinu, Rúnar Freyr er leikari í
Þjóðleikhúsinu og Sigurður Kári einn af
þingmönnum Sjálfstæðisflokksins. 0
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Árgangarnir verða verri og verri
Síðasta hefðbundna dimisjón 6. bekkjar
„Klukkan er sex fyrir hádegi og ég
skoða sjálfan mig í speglinum, við
mér blasir tveggja metra hár, skærbleikur getnaðarlimur með bros á vör.
Flott! Búningurinn er í lagi! Það er
loksins komið að þeim degi að maður
getur lagt alla tilgerð, stolt og allt það
sem maður gefur sig út fyrir að vera,
til hliðar og verið maður sjálfur; algjörlega ábyrgðarlaus ungur maður!
(kona!) Í dag er síðasta tækifæri 6.
bekkinga til að sleppa algjörlega fram
af sér beislinu ...“
Á þessum orðum hefur Gunnar
Hansson, síðar leikari, grein sína um
dimisjón stúdentsefna í Verzlunarskólanum vorið 1992. Dagurinn reyndist
æði skrautlegur, eins og kom fram
síðar í grein Gunnars: „Í rauninni er
stórfurðulegt að nokkur láti hafa sig
út í þennan fíflaskap sem dimisjónin
er. Maður rífur sig upp fyrir allar aldir, æðir upp í Breiðholt, Mosfellsbæ,
eða einhvern álíka stað, þar sem maður kemst að því að sá (eða sú) sem
átti að halda morgunpartíið er ennþá
steinsofandi, og hefði getað svarið að

Er kreppa
á Íslandi?
Á tímum mikils efnahagslegs samdráttar í markaðskerfi nútímans er
hugtakið kreppa oft ofarlega í hugum
fólks. Þó virðist vera sem fólk noti
þetta hugtak of mikið og hreinlega
viti ekki hvað það táknar. Þannig skilgreina sumir kreppumörkin hér á
landi þar sem Sómalir telja velmegun. Öll gerum við kröfur og þær miðast við það sem við erum vön og
staðreyndin er sú að síðastliðin ár
hafa verið okkur Íslendingum farsæl.
Því miður búa nokkrir við kreppuástand hér á landi. Segja má að
maður búi við efnahagslega lægð
þegar nágranni manns er atvinnulaus, en þegar maður verður atvinnulaus sjálfur býr maður við kreppuástand. Íslendingar eru samt þekktir
fyrir það að sama hvað þeir tauta og
raula um kreppu, afleiðingar hennar
og hvað hart sé í ári virðast þeir einhvern veginn alltaf geta haldið sig við
neysluvenjur sínar.
Eigi Ísland að komast hjá því að
flækjast meira í vef kreppunnar verður þjóðin að vinna að því að auka
fjármagn í umferð og fjárfestingar,
þar sem arðsemiskrafan er sett á
oddinn og stuðlar að meiri vinnu í
landinu. Það að lifa í þeim draumi að
fiskurinn sjái okkur farborða inn í
næstu öld er ekki raunhæft ef við
ætlum að halda sömu lífsgæðum
eða auka þau á næstu árum.
Ólafur Páll Ólafsson, 5.-S
Verzlunarskólablaðið, 1993

það ætti ekki að byrja fyrr en átta.
Loks þegar inn er komið brennir maður sig á tungunni á alltof heitu kakói,
missir niður á sig rúnnstykki með
sultu, hellir svo í sig ókjörunum öllum af veigum, því að hver lætur svo
sem sjá sig allsgáðan klæddan eins og
typpi, eða jafnvel eitthvað verra. Fer
svo niður í skóla í fríðu föruneyti 27
lima og mætir þar páskaungum,
jólatrjám, Bjarnabófum, amerískum
ruðningshetjum, Þorvarði skólastjóra,
trópífuglum, Dúddum Fergussonum,
Bleikum pardusum, Hirti húsverði og
rauðhærðum brúðum. Þar er öllum
komið fyrir uppi á sviði, nema Hirti
og Þorvarði, og maður hafður til sýnis
fyrir fjöldanum öllum af forvitnu fólki
og látinn syngja lög á latínu sem enginn skilur. Mikið ótrúlega er heitt í
þessum búningi! Kennararnir sitja
súrir á svip úti í sal; árgangarnir eru
að verða verri og verri!“
Eins og merkja má af þessari lýsingu fór skemmtidagskráin í hátíðarsal skólans úr böndunum. Nemendur
6. bekkjar voru ekki allir í ástandi til

Frá dimisjón sjötta bekkjar 1992.

að standa uppi á sviði, syngja og
hlusta á ræður. Hluti kennara gekk
úr salnum, stigvaxandi óánægja með
framkvæmd dimisjónar síðustu árin
hafði náð hámarki. Í framhaldi af

þessum atburði ákvað skólastjóri í
samráði við kennara og skólanefnd
að ekki yrðu haldnar fleiri dimisjónir
með þessu sniði í Verzlunarskólanum. 0

Óskarsverðlaunaafhending í Verzló
Haustið 1992 var í fyrsta sinn haldin
stuttmyndasamkeppni innan Verzlunarskólans. Keppendur fengu þrjá tíma
með kvikmyndatökuvélina og svo
aðra þrjá tíma til að klippa myndina
og hljóðsetja. Sigurvegarar í keppninni kölluðu sig Viðarsmenn og fengu
þeir afhenta plaststyttu af Óskari
frænda, nákvæma eftirlíkingu af
frummyndinni sem árlega er veitt við
hátíðlega athöfn vestur í Hollywood.

Einnig voru veitt verðlaun fyrir besta
leik, fyndnasta myndbandið, frumlegasta myndbandið, steiktasta myndbandið, bestu myndatöku og bestu
tónlistina. Kvikmyndaklúbburinn
Ljóslifandi stóð fyrir keppninni en
stjórn hans skipuðu Þórir Snær Sigurjónsson og Óskar Axelsson. Þeir Þórir
Snær og Óskar lögðu báðir kvikmyndagerð fyrir sig og reka nú kvikmyndafyrirtæki. 0

1992
✔ Þjóðviljinn kemur út í síðasta sinn 31.
✔
✔
✔
✔
✔

janúar
Landsbankinn tekur eignir SÍS, Sambands
íslenskra samvinnufélaga, upp í skuldir
Kvikmyndin Veggfóður eftir Júlíus Kemp og
Jóhann Sigmarsson frumsýnd
Anthony Hopkins og Jodie Foster fá Óskarsverðlaun fyrir leik sinn í Lömbin þagna
Serbneskar dauðabúðir í Bosníu vekja
hrylling um allan heim
Bill Clinton kjörinn forseti Bandaríkjanna.
Sigrar George Bush, sitjandi forseta, í
kosningum

Útgáfuhátíð Verzlunarskólablaðsins
Í byrjun tíunda áratugarins var farið
að halda sérstaka útgáfuhátíð í tilefni
af útkomu Verzlunarskólablaðsins.
Dag einn í febrúar 1993 voru nemendur og kennarar kallaðir niður í
Bláa sal þar sem Þorvarði skólastjóra
var afhent fyrsta eintakið af blaði ársins, auk þess sem fluttar voru ræður
og veitt verðlaun í ýmsum samkeppnum sem ritnefndin hafði efnt
til. Þá söng Sverrir Guðjónsson
kontratenór nokkur lög og ritnefnd
blaðsins kom fram í rókókóbúningum í anda 18. aldar en þá hafði Íslenska óperan lánað. Síðar um daginn var greinahöfundum, viðmælendum og helstu velunnurum blaðsins boðið til sérstaks útgáfuhófs. Allar götur síðan hefur vegleg útgáfuhátíð verið fastur liður í skólalífi Verzlunarskólans. 0

1992

Árið 1993 hélt ritnefnd Verzlunarskólablaðsins veglega útgáfuhátíð. Hér sést ritnefndin með afurð sína. Á
aftari röð frá vinstri eru Matthías H. Johannessen og Magnús Hjaltalín Jónsson. Fremri röð frá vinstri:
Helga Rúna Péturs, Björg Hjartardóttir, Hildur Ingólfsdóttir og Sigrún Sigurðardóttir ritstjóri.

1993
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Nemendur í foreldrahlutverki
V

orið 1992 komu tvö lítil „Verzlóbörn“ í heiminn með nokkurra
mánaða millibili. Þetta voru þau
Hilmar Freyr Kristinsson og Gabríela
Jasonardóttir. Þau áttu það sameiginlegt að eiga foreldra sem stunduðu
nám í Verzlunarskólanum. Faðir
Gabríelu, Jason Kristinn Ólafsson,
brautskráðist með stúdentspróf úr
skólanum stuttu eftir að hún fæddist
og móðir hennar, Helena Björk Magnúsdóttir, lauk námi í verslunarmenntadeild og tók síðan stúdentspróf úr öldungadeild VÍ. Faðir Hilmars, Kristinn Freyr Kristinsson, stundaði nám í 5. bekk þegar drengurinn
fæddist en móðir hans, Hildur Ísfold
Hilmarsdóttir, hafði hætt í Verzló eftir
4. bekk og farið í kvöldskóla í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti.
Mikil ánægja af þessu litla kríli
„Flestum þykir nóg að bera ábyrgð á
sjálfum sér og vandamálum sínum á
þessum árum,“ skrifa blaðamenn
Verzlunarskólablaðsins 1993 sem tóku
hús á foreldrapörunum tveimur og
spjölluðu við þau um nám og barneignir. Í viðtölunum kom fram að
bæði börnin höfðu átt við heilsufarsleg vandamál að stríða. Hilmar Freyr
fór í hjartaaðgerð í London nokkurra
vikna gamall og því mátti fjölskyldan
reyna ýmislegt á fyrstu mánuðunum.
Foreldrarnir sögðu að bekkjarfélagar
þeirra og vinir úr skólanum hefðu
stutt þau með ráðum og dáð og sýnt
þeim mikinn hlýhug. Þau kváðust
finna sig vel í foreldrahlutverkinu og
sakna lítið hins áhyggjulausa lífs.
„Mér finnst ég ekki vera að missa af

Helena og Jason með Gabríelu dóttur sína. Gabríela litla lést eftir erfið veikindi í desember 1993.

neinu,“ er haft eftir Hildi. „Ég er svo
mikil mamma í mér þó svo að ég vissi
ekki einu sinni hvernig ég átti að
halda á Hilmari í fyrsta skiptið. Þetta
gerir lífið aðeins yndislegra.“ Kristinn
tók undir þessi orð. „Það sést auðvitað ekki utan á mér að ég sé orðinn
pabbi. Ég fíflast alveg eins og aðrir
strákar. Fyrst um sinn gerði ég mér
ekki grein fyrir þeirri ábyrgð og þeim
breytingum sem höfðu átt sér stað en
eftir veikindi Hilmars finnst mér ég

hafa þroskast mikið. Það er mjög
mikil ánægja af þessu litla kríli og
þetta er einnig mikil vinna en við sjáum ekki eftir neinu. Eftir að hafa
gengið í gegnum svona mikla erfiðleika finnst okkur allt vera miklu
meira virði.“
Breytt lífsviðhorf
Svipuð viðhorf komu fram í máli
þeirra Jasonar og Helenu. Þau töldu
sig ekki „missa af neinu“ þótt þau

Útvarp og Sjónvarp Verzló
Í febrúar árið 1993 var Útvarp Verzló
starfrækt í fyrsta sinn. Sent var út frá
útvarpsstöðinni í fjóra sólarhringa í
kringum Nemendamótið. Útvarpsstjóri
var Hallmundur Albertsson, nemandi í
6. bekk, en hann var jafnframt útvarpsmaður á Bylgjunni og Aðalstöðinni. Næstu árin var Útvarp Verzló
jafnan starfrækt í nokkra daga í kring-

um Nemendamótið. Árið 1994 var útvarpsstöðin jafnframt starfrækt í
nokkra daga í upphafi skólaárs og aftur í kringum kosningar til stjórnar
Nemendafélagsins. Ári síðar var rekið
verkfallsútvarp á meðan kennaraverkfall stóð yfir.
Í febrúar árið 1994 ákváðu nemendur Verzlunarskólans að færa út

kvíarnar og tóku sjónvarpsrás Sýnar á
leigu í tvo daga. Benedikt Gíslason,
forseti NFVÍ, var sjónvarpsstjóri Sjónvarps Verzló en auk hans hafði átta
manna sjónvarpsnefnd umsjón með
rekstrinum. Sýnt var margvíslegt efni
tengt félagslífi skólans fyrr og nú og
sérstök áhersla lögð á Nemendamótið
sem í vændum var. 0

hefðu eignast barn á meðan þau voru
enn í Verzlunarskólanum. Helenu
fannst þó athyglin sem „kúlan“ vakti
dálítið óþægileg í fyrstu. Vinir og
bekkjarfélagar fylgdust náið með meðgöngunni og „voru jafnvel með það á
hreinu hvenær Helena átti að fara í
læknisskoðun“. Kennararnir sýndu
einnig áhuga og skilning og voru umburðarlyndir varðandi mætingu meðan
á meðgöngunni stóð.
Gabríela litla fékk öndunarstopp
þegar hún var nokkurra vikna gömul
og var lögð inn á spítala í kjölfarið.
„Þegar svona kemur upp á sér maður
hversu stutt er á milli lífs og dauða og
þá lítur maður lífið öðrum augum en
áður,“ sögðu þau Helena og Jason í
Verzlunarskólablaðinu. Víst er að
Gabríela litla færði þeim mikla gleði
þann tíma sem hún dvaldi hjá þeim.
Fáum mánuðum eftir að viðtalið var
tekið greindist Gabríela með illkynja
heilaæxli. Hún lést í desember árið
1993. 0

Dimisjón í
sparifötunum
Engin skrípalæti. Engir grímubúningar. Ekkert hneyksli. Undir þessum
formerkjum héldu sjöttubekkingar
dimisjón árið 1993. Dagurinn hófst á
því að þeir mættu spariklæddir í
morgunverðarveislur víða um bæinn
og var drykkju á áfengum drykkjum
mjög stillt í hóf og víða vart merkjanleg. Eftir það komu stúdentsefnin
saman í Bláa sal Verzlunarskólans.
Sungin voru nokkur lög á ýmsum

tungumálum, haldnar ræður yfir
kennurum og þeim færðar gjafir. Athöfnin fór vel fram. Um kvöldið gerði
hver bekkur sér glaðan dag, sumir
fóru á veitingahús en aðrir létu sér
skemmtun í heimahúsi nægja. Þegar
leið á kvöldið hittust allir útskriftarnemar sem vettlingi gátu valdið á
skemmtistaðinum Ingólfskaffi við
Hverfisgötu. Daginn eftir hófst upplestrarfrí fyrir stúdentspróf. 0

1992

Nemendur færa Inga Ólafssyni stærðfræðikennara blóm á dimisjón 1993. Á myndinni eru frá vinstri:
Þorlákur Runólfsson, Guðmundur Þór Jóhannesson, Fjölvar Darri Rafnsson, Ingi Ólafsson, Þórir Snær
Sigurjónsson og Halldór Guðfinnsson.

1993
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Verzlóvæl í dag,
Eurovision á morgun
Á

tíunda áratugnum
var Verzlóvæl einn
stærsti viðburðurinn á vegum Skemmtinefndar ár hvert og var
mikið kapp lagt á að
vanda alla umgjörð
keppninnar. Stórt svið
var reist á Marmaranum og atvinnumenn
fengnir til að sitja í dómnefnd.
Í nóvember 1992 sigraði söngsveitin Gibbbræður í keppninni.
Bræðurnir höfðu vakið
töluverða athygli í keppninni árið áður en þá
komu þeir fram í þröngum silfurlitum samfestingum og sungu lagið
„Staying Alive“. Það var
hins vegar sumarsmellurinn „Tragedy“ sem fleytti
þeim í sigursætið haustið
1992. Söngsveitina skipuðu þeir Sigurður Kári
Kristjánsson, síðar þingmaður, Dagur SigurðsSelma Björnsdóttir sigraði í Verzlóvæli árið 1994 og vakti mikla
athygli fyrir frammistöðu sína. Í Spégrímu, minningabók sjötta
son, landsliðsmaður í
bekkjar Verzlunarskólans veturinn 1993–1994, birtist þessi mynd af
handknattleik, og HallSelmu og segir í meðfylgjandi texta: „... gerði hún sér lítið fyrir og
dór Jónsson. Meðal
gjörsigraði Verzlóvæl og segja fróðir menn að stefnan sé tekin á hið
þeirra sem söngbræðurn- víðfræga Eurovision og að samstarf við Siggu B. og Grétar Ö. komi
jafnvel til greina.“
ir skutu ref fyrir rass
Valgerður Guðnadóttur.
voru leikararnir Birna Hafstein og
Árið 1994 var söngvarinn Páll ÓskRúnar Freyr Gíslason og söngkonan

ar Hjálmtýsson formaður dómnefndar.
Þegar hann steig upp á svið til að tilkynna sigurvegara kvöldsins lét hann
þau orð falla að það væri ekki spurning hvort söngkonan unga sem sigraði
hefði í keppninni myndi slá í gegn
heldur aðeins hvenær það yrði.
Sigurvegarinn var Selma Björnsdóttir, nemandi í 6.-R, og söng
hún lagið „I never loved a man“.
Eftir sigurinn spurði tíðindamaður
Viljans Selmu að því hvernig henni
hefði þótt keppnin og ekki stóð á
svari: „Mér fannst vera mjög góð
stemmning í salnum og það hjálpaði
mér alveg rosalega. Ég hef ekki tekið
þátt áður, vegna þess að ég taldi mig
ekki nógu góða til þess. Það er hins
vegar ekki mikil pressa á mér að fara
út á þessa braut.“ Pressan jókst aftur á
móti töluvert á næstu tíu árum en á
þeim tíma átti Selma eftir að syngja sig
inn í hug og hjarta þjóðarinnar og taka
auk þess tvisvar þátt í Eurovision,
söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, fyrir Íslands hönd. 0

Verzló í úrslitum
Gettu betur
Árið 1985 var Gettu betur, spurningakeppni framhaldsskólanna á
vegum Ríkisútvarpsins, haldin í fyrsta
sinn. Verzlunarskólinn var með frá
upphafi en komst fyrst í úrslit árið
1990. Piltarnir þrír sem kepptu fyrir
hönd skólans það árið töpuðu fyrir
Menntaskólanum við Sund í beinni
útsendingu. Á árunum 1993–1995
komust Verzlunarskólanemar einnig í
úrslit en biðu jafnan lægri hlut.
Haukur Eggertsson var í liðinu öll árin sem það keppti til úrslita en hann
komst fyrst í spurningalið skólans
þegar hann var í 3. bekk veturinn
1991–1992. 0

1993
✔ Alþingi samþykkir aðild að EES, Evrópska
✔
✔
✔
✔

Árið 1992 sigraði söngflokkurinn Gibb-bræður í
Verzlóvæli. Á myndinni má sjá Gibb-bræður, frá
vinstri eru Halldór Jónsson, Sigurður Kári
Kristjánsson og Dagur Sigurðsson.

efnahagssvæðinu
Björk Guðmundsdóttir kemst hátt á
vinsældalista með breiðskífu sína Debut
Fjölskyldugarðurinn í Laugardal í
Reykjavík formlega opnaður
Tveir tíu ára drengir í Liverpool myrða
tveggja ára barn. Málið vekur heimsathygli
Tékkóslóvakíu skipt í tvö ríki, Tékkland og
Slóvakíu
Rússneskir kommúnistar reyna valdarán í
Rússlandi en mistekst

Stofnun Verslunarháskóla í sjónmáli Nýr heimsVorið 1995 var ný háskólastofnun í
sjónmáli, Viðskipta- eða Verslunarháskóli sem nemendur og kennarar
Verzlunarskólans sáu fyrir sér að yrði í
nánum tengslum við sinn skóla. Í
Verzlunarskólablaðinu árið 1995 er fjallað um Verslunarháskólann og þar segir
meðal annars: „Hugmynd um Verslunarháskóla er ekki ný af nálinni og
stofnun Tölvuháskóla Verzlunarskóla
Íslands (TVÍ), sem tók til starfa í janúar 1988, var áfangi á leiðinni.“ Verzlunarskólinn hafði fengið úthlutað lóð á
horni Listabrautar og Kringlumýrarbrautar, gegnt húsnæði skólans, og þar
var fyrirhugað að reisa 12 þúsund fermetra byggingu undir hinn nýja Verslunarháskóla. Í henni átti Tölvuháskólinn, sem áfram yrði sjálfstæð háskólastofnun, einnig að vera til húsa.
Í viðtali við Þorvarð skólastjóra
kemur fram að fyrirhugað sé að hefja
framkvæmdir við bygginguna um leið
og fáist til þess nægilegt fjármagn.
„Það sem helst strandar á er hve hægt
hefur gengið að ná samkomulagi við

1993

yfirvöld menntamála um rekstur skólans en til þess að geta rekið hann þarf
að semja um framlög til hans,“ segir
Þorvarður. Þá kemur einnig fram að
gert er ráð fyrir að tengsl Verzlunarskólans við hinn nýja Verslunarháskóla verði svipuð og séu á milli VÍ og
TVÍ en þau tengsl muni einkum felast
í því að sama skólanefnd stjórni báðum skólunum.
Þorvarður segir að kapp verði lagt á
að fá nemendur með sem fjölbreyttastan bakgrunn í Verslunarháskólann og
þá ekki síður úr öðrum framhaldsskólum en Verzlunarskólanum. Hugmyndin var að Verslunarháskólinn
ætti einkum að undirbúa nemendur
sína undir viðskipalífið með áherslu á
inn- og útflutning. „Námið verður
undirbúningur undir stjórnunarstörf í
stórfyrirtækjum og stofnun og rekstur
eigin fyrirtækja,“ er haft eftir Þorvarði.
Hugmyndin að baki Verslunarháskólanum var því ekki ósvipuð þeim hugmyndum sem lágu að baki stofnun
Verzlunarskólans níutíu árum fyrr. 0

✔

meistari í skák
eftir 12 ára bið
Í september 1994 var ungur Verzlunarskólanemi, Helgi Áss Grétarsson,
krýndur heimsmeistari í skák, 20 ára
og yngri, að loknu heimsmeistaramóti
í Brasilíu. Þetta var í annað sinn á tiltölulega fáum árum sem nemandi úr
Verzló hampaði slíkum titli en Karl
Þorsteins, nemandi í 4. bekk skólans,
hafði náð þessum stórglæsilega árangri
árið 1982.
Jafnhliða heimsmeistaratitlinum
náði Helgi þeim áfanga sem vantaði
upp á að hann fengi stórmeistaratitil. Í
viðtali við DV um mótið sagði hann að
keppnin í Brasilíu hefði verið mjög
erfið. „Framtíðin er óráðin,“ segir
hann ennfremur „en ég tel líklegt að
nú sinni ég skákinni meira.“ Helgi
lauk verslunarprófi vorið 1995 en tók

1994

Helgi Áss Grétarsson var nemandi í 4. bekk
Verzlunarskólans þegar hann var krýndur
heimsmeistari í skák 20 ára og yngri.

sér eftir það hlé frá námi til að sinna
skákinni betur. Hann lauk stúdentsprófi utan skóla frá Verzlunarskólanum vorið 1998. 0
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Ljóðdrekar
– ungskáldin í Verzlunarskólanum

Á

árunum 1990–1994 gáfu Verzlunarskólanemar út fimm ljóðabækur undir heitinu Ljóðdrekar.
Þessar bækur voru afrakstur af ljóðanámskeiðum sem Þórður Helgason íslenskukennari hélt árlega fyrir nemendur. Útgáfan vakti töluverða athygli
og þótti tíðindum sæta að skáld
leyndust innan vébanda skólans. Jón
Kalman Stefánsson gagnrýnandi skrifaði til að mynda í Morgunblaðið 30.
maí 1992:
„Yfirleitt hugsa ég ekki um ljóð þegar verslun og viðskipti ber á góma, lít
jafnvel á þetta sem andstæður sem
ekki er hægt að sameina. Og það eru
ekki margar vikur síðan ég hélt að
nemendur í Verzlunarskólanum hugsuðu mest um tölvur og tölur, en
minnst um ljóð og listir. Nú verð ég
að éta þessa fordóma ofaní mig, sem
ég geri af mikilli ánægju.“
Jón Kalman fjallaði sérstaklega um
eitt hefti Ljóðdreka og lagði mat sitt á
skáldskapinn. Dómur hans var uppörvandi, án þess þó að í honum fælist
stóryrt lof: „Auðvitað er hægt að tala
um ungæðishátt og stundum er eins
og sorgin sé dulítið uppstillt, ef svo
má að orði komast, eins og vanti meiri
dýpt í orðin svo hægt sé að finna til
með þolandanum. Það er helst þegar
kaldhæðnin er kölluð til að maður
hrífst með, og skynjar sorgina, reiðina.“

Stundum
Ég er yfir það hafin að
velta smámunum fyrir mér
en stundum
þegar ég horfi á þig
er það vel þess virði.
Sigrún Ragnarsdóttir
Ljóðdrekar III

Upprennandi skáld
Ef eitt tár segir meira
en þúsund orð
þá ynnir þú til Nóbelsverðlauna,
sagði hann
um leið og hann
pakkaði niður.
Anna Kristín Úlfarsdóttir
Ljóðdrekar IV

100 ár

Lesbók
Verzlunarskólablaðsins
Sú viðleitni að tengja skólann við samfélagið og þau
umræðuefni sem efst voru á
baugi í þjóðfélaginu setti
svip sinn á Verzlunarskólablaðið á fjórða, fimmta og
sjötta áratugnum. Upp frá því
fór efni blaðsins hins vegar
mest að snúast um skólalífið
sjálft. Árið 1992 var reynt að
sporna við þeirri þróun með
útgáfu Gráu síðnanna. Árið
1993 var farið að kalla síðurnar gráu Lesbók Verzlunarskólablaðsins. Lesbókin var hluti af
blaðinu en efni hennar afmarkað sérstaklega, m.a. með sérstöku umbroti. Það var þó fyrst
og fremst efnið sem einkenndi
Lesbókina því í henni mátti lesa
greinar um þjóðmál og ýmis alvarleg efni sem nemendur skólans höfðu kynnt sér sérstaklega. Í Lesbók Verzlunarskólablaðsins árið 1994
var til að mynda fjallað um fóstureyðingar, kynþáttahatur, lystarstol og
kaffihúsamenningu.
Lesbókin var hluti af Verzlunarskólablaðinu á árunum 1993–1994 og aftur
árið 1999. Í millitíðinni mátti þó finna

töluvert af efni í blaðinu um þjóðfélagsmál þó að ekki væri það afmarkað
sérstaklega. Árið 1996 var til að
mynda birtur annáll yfir það helsta
sem gerðist í þjóðfélaginu árið á undan. Voru slík annálsskrif fastur liður í
blaðinu það sem eftir lifði tíunda áratugarins. 0

Kaffihúsamenning – nýjung á Íslandi
Í vetrarhörku og frostgaddi, eins og við þessi litla þjóð búum við, er ekkert þægilegra en að láta sig hverfa frá hinu
daglega amstri inn á eitthvert kaffihúsa borgarinnar. Láta
ljúfa tónlist leika um eyru sér, hlýja sér við heitan kaffibolla
og heyra skvaldur þjóðarinnar í hnotskurn. Inni í hlýjunni
er yndislegt að sitja við kertaljós í notalegu umhverfi og
finna menningarstrauma leika um loftið. Eftir langa dvöl
liggur leiðin aftur út í hinn harða heim en þá er gott að
finna hvernig líkaminn hefur fyllst krafti og orku til að
takast á við lífið.
Það er mjög stutt síðan kaffihúsamenningin náði til Íslands. Við höfum smátt og smátt verið að kynnast henni
vegna mikilla erlendra áhrifa og með tímanum hefur hún
náð að festa rætur sínar hér á landi. Lögleiðing bjórsins hefur að sjálfsögðu átt stóran þátt í fótfestu hennar hérlendis
enda er fátt vinsælla en að eiga góða kvöldstund á kaffihúsi
og fá sér bjór. Þróun menningarinnar hefur verið afar ör á
undanförnum árum; kaffihús borgarinnar eru nánast alltaf
þéttsetin og á kvöldannatímum er mannþröngin svo mikil
að varla er hægt að þverfóta fyrir fólki. Kaffihús eru í tísku
hjá öllum þjóðfélagshópum og eru týpurnar mjög mismunandi eftir því á hvaða kaffihús stigið er inn.
Eins og staðan er í dag eru kaffihús stór þáttur í lífi ungmenna. Hver kannast ekki við að vera á rölti niðri í bæ og
rekast á gamla félaga? Þá koma kaffihúsin sér vel til þess að
sötra kaffi og skrafa saman um daginn og veginn. Við vonum að sem flestir leggi leið sína á kaffihúsin og að þessi
grein hafi verið ykkur til gagns og gamans.
Arndís Thorarensen, 4.-E og
Ágústa Margrét Ólafsdóttir, 4.-H
Lesbók Verzlunarskólablaðsins, 1994

1993

„Inni í hlýjunni er yndislegt að sitja við kertaljós í notalegu umhverfi,“ segja þær Arndís og Ágústa í umfjöllun sinni um
kaffihúsamenningu unglinga.

1994

1995
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Dagskipunin var sigur!
VÍ-MR-dagurinn

A

llt frá því á sjötta áratugnum
höfðu Verzlingar og MR-ingar
att kappi í ýmsum íþróttagreinum. Þessi siður þróaðist smám saman
úr hefðbundinni íþróttakeppni yfir í
það sem á níunda áratugnum var farið
að kalla VÍ-MR-daginn. Meðal annars
var keppt í róðri á Tjörninni, hraðritun, reiptogi og sjómanni, að
ógleymdu Tjarnarboðhlaupi og ræðukeppni sem haldin var að kvöldlagi.
Vandaður undirbúningur
Verzlingar höfðu sjaldan riðið feitum
hesti frá þessum viðureignum. Eftir
ósigur átta ár í röð þótti nemendum
skólans tímabært að snúa við blaðinu.
Agnar Benónýsson skrifar í Verzlunarskólablaðið 1994: „Þeir voru löngu
orðnir leiðir á því að tapa VÍ-MR-deginum og ákveðið var að taka þetta með
trompi þetta árið og leggja meiri vinnu
í undirbúning. ... Haldin var undankeppni í hlaupi karla og kvenna,
róðrarfólk æfði sig af kappi og mikið
var velt vöngum yfir hvort og hvaða
greinum átti að breyta til að gera
keppnina skemmtilegri á að horfa. Það
var kominn tími til að binda enda á
sigurgöngu fornminjavarðanna í MR
og sigra í ræðukeppninni. Dagskipunin var sigur, sigur og aftur sigur!“
Nemendur fengu frí í síðasta tíma
skóladagsins og héldu niður að Tjörn
þar sem fyrsti hluti keppninnar fór
fram. Verzlingar stóðu sig vel í róðri
og Tjarnarboðhlaupi en sýnu verr í
kraftakeppninni í Hljómskálagarðinum. Þeir létu það þó ekki spilla degin-

Árið 1995 var haldið upp á 90 ára afmæli Verzlunarskólans með veglegri hátíðardagskrá og skemmtun í skólanum. Hér sjást nemendur skála í freyðivíni í einni af
kennslustofum skólans.

um. „Skemmtileg karnival-stemmning
myndaðist þarna í blíðskaparveðrinu
og ekki var verra að hægt var að láta
spá fyrir sér og fá léttan koss fyrir örlítið peningaframlag,“ segir í Verzlunarskólablaðinu.
Rifist um boðorðin
Um kvöldið fór lokaorrustan fram
þegar ræðulið skólanna mættust í Bláa
sal Verzlunarskólans. Í Verzlunarskólablaðinu segir svo frá: „Þegar hinn
venjulegi nemandi nálgaðist Verzlunar-

skólann um áttaleytið heyrðust drunurnar í klappliðunum langt út á götu.
Ekki voru lætin áhrifaminni þegar inn
kom og urðu menn að troðast meðfram veggjum til að geta fylgst með
keppninni. Þarna reyndu klapplið
Verzlinga annars vegar og emmerringa
hins vegar að yfirgnæfa hvort annað
með dyggum stuðningi áhorfenda.“
Umræðuefni kvöldsins var boðorðin
tíu og mæltu MR-ingar fyrir ágæti
þeirra en Verzlingar á móti. Keppnin
var tvísýn en þegar úrslit voru tilkynnt

kom í ljós að Verzlingar höfðu ekki aðeins sigrað í ræðukeppninni heldur líka
unnið sér inn fleiri heildarstig yfir daginn. „Ógurleg fagnaðarlæti brutust út
og dönsuðu Verzlingar út um allan sal í
sigurvímu,“ segir í Verzlunarskólablaðinu. Næstu árin var mikil tilhlökkun í
Verzlunarskólanum þegar VÍ-MR-dagurinn nálgaðist. Verzlingar voru staðráðnir í að verja titil sinn og tókst það
bæði árin 1994 og 1995, þegar Verzlunarskólinn vann hinn svokallaða VÍMR-bikar til eignar í fyrsta sinn. 0

Fjórðungur nemenda hefur íhugað sjálfsvíg
Skoðanakönnun Verzlunarskólablaðsins

Á

áttunda og níunda áratugnum
varð æ algengara að skólablöðin
stæðu fyrir skoðanakönnunum
meðal nemenda um margvísleg efni.
Þetta efni endurspeglar þá þróun sem

1994
✔ Hátíðahöld á Þingvöllum í tilefni 50 ára
✔
✔
✔
✔
✔

afmælis lýðveldisins. Mikið umferðaröngþveiti
GSM farsímakerfi Landssímans tekið í
notkun
Byrjað að reisa hús Hæstaréttar við
Lindargötu
Afríska þjóðarráðið vinnur kosningasigur í
S-Afríku. Nelson Mandela verður forseti
Ermarsundsgöngin milli Bretlands og
Frakklands opnuð
Rússneskur her ræðst inn í Tsjetsjeníu í
kjölfar sjálfstæðisyfirlýsingar Tsjetsjena

orðið hafði úti í samfélaginu þar sem
reglulega er tekinn púls á þjóðinni og
reynt að kortleggja hug hennar með
prósentutölum. Í janúar 1995 framkvæmdi ritnefnd Verzlunarskólablaðsins, með aðstoð sérfróðra manna,
óvenju viðamikla könnun í skólanum
þar sem spurt var um lífsviðhorf, lífsstíl og álit á einstökum málum. Um
90% nemenda tóku þátt í könnuninni
þannig að ljóst er að um nokkuð
marktækar niðurstöður er að ræða. Val
spurninganna segir líka sína sögu um
það hvað nemendum þótti skipta máli.
Bíóferðir tvisvar í mánuði
Í könnuninni kom fram að hinn
dæmigerði Verzlingur fór að meðaltali
25 sinnum á ári í bíó, eða að jafnaði
tvisvar í mánuði. Hann leigði sér
myndband mun sjaldnar eða innan við
einu sinni í mánuði. Þá æfði hann
íþróttir fjórum til sex sinnum í viku og
hlustaði einkum á hljómsveitirnar Un-

1994

un og Spoon. Hin dæmigerði Verzlingur reykti ekki, drakk áfengi einu sinni
til tvisvar í mánuði, greiddi ekki skólagjöldin sjálfur og átti ekki bíl.
Tæplega 40% stúlkna í skólanum
voru í föstu sambandi en aðeins rúmlega 20% pilta. Hlutfallið hélst í hendur við aldur nemenda en meira en
helmingi fleiri sjöttubekkingar voru í
föstu sambandi en þriðjubekkingar. Þá
kemur fram að flestir aðspurðra sögðust hafa haft sín fyrstu kynmök 15 eða
16 ára.
Ef miðað er við sambærilega könnun Verzlunarskólablaðsins frá árinu
1988 virðast nemendur vinna álíka
mikið með skólanum árin 1995 og
1988. Árið 1995 er tæpur helmingur
nemenda í vinnu með skóla og vinna
flestir 26–40 klukkustundir á mánuði.
75% styðja Sjálfstæðisflokkinn
Þátttakendur í könnuninni voru
spurðir ítarlega um stjórnmálaskoðanir

sínar og kom í ljós að Sjálfstæðisflokkurinn naut stuðnings um 75,5% nemenda. Fylgi annarra flokka var eftirfarandi: Framsóknarflokkurinn 7,7%,
Þjóðvaki 7,7%, Alþýðuflokkurinn
4,5%, Alþýðubandalagið 2,8% og
Kvennalistinn 1,8% fylgi. Þrátt fyrir
þennan dygga stuðning við Sjálfstæðisflokkinn sögðust aðeins 23,4% nemenda vera hlynnt sitjandi ríkisstjórn
Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks.
18,6% sögðust andvíg ríkisstjórninni
en 58% tóku ekki afstöðu.
Árið 1995 var mikið rætt um sjálfsvígstilraunir unglinga og í könnun
Verzlunarskólablaðsins voru nemendur
spurðir um það hvort þeir hefðu íhugað að stytta sér aldur. Athygli vekur að
tæp 28% nemenda svöruðu þessari
spurningu játandi, og virtist þessi
hugsun leita frekar á stelpur en stráka;
29,4% stúlknanna í skólanum sögðust
hafa íhugað sjálfsvíg en 26,1% piltanna. 0

1995
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Kvasir
veldur deilum
Árið 1983 var byrjað að gefa út
fréttablaðið Kvasi og var það upphaflega hugsað sem málgagn stjórnar
NFVÍ til að kynna það sem væri á
döfinni í félagslífinu. Um var að
ræða fjórblöðung sem út kom mun
örar en Viljinn, að jafnaði hálfsmánaðarlega. Fljótlega eignaðist Kvasir
þó sína eigin ritnefnd sem sá að
mestu um að skrifa í blaðið. Á tíunda áratugnum varð Kvasir mjög
umdeilt blað og þótti mörgum sem
ritnefndarmenn færu of frjálslega
með sannleikann í lýsingum sínum á
böllum, íþróttaferðum og öðrum
skemmtunum skólans. Breiddust
deilurnar jafnvel út í fjölmiðla á borð
við Morgunblaðið. Um tíma var rætt
um að leggja útgáfu Kvasis niður en
hann hélt eigi að síður velli. 0

Veturinn 1995–1996 voru samstarfsörðugleikar innan stjórnar Nemendafélagsins og settu þeir mark sitt á félagslíf skólans. Myndin er af stjórninni á vorönn
1996. Í aftari röð frá vinstri má sjá Jón Guðna Ómarsson sem var féhirðir síðari hluta vetrar, Hauk Þór Hannesson sem var formaður Skemmtinefndar fyrri hluta
vetrar og forseti frá og með janúar 1996 og Sigurgeir Guðlaugsson formann Íþróttafélagsins. Í fremri röð frá vinstri eru Ásdís Ýr Pétursdóttir formaður
Listafélagsins, Þorsteinn Brynjar Björnsson ritstjóri Viljans, Viggó Örn Jónsson ritstjóri Verzlunarskólablaðsins, Árni Þór Vigfússon formaður Nemendamótsnefndar
og Árni Sigurjónsson formaður Málfundafélagsins. Á myndina vantar Kjartan Vilhjálmsson en hann var formaður Skemmtinefndar frá janúar 1996.

Félagslífið í uppnámi
Samstarfsörðugleikar innan stjórnar NFVÍ

S

tarfsemi Málfundafélagsins og
síðar Nemendafélagsins virðist
frá upphafi hafa gengið í bylgjum og ráðist jöfnum höndum af því
hverjir voru í forystu í félagslífinu og
því hve áhugasamir og jákvæðir nemendur voru í þess garð. Á áttunda og
níunda áratugnum voru dæmi um
samstarfsörðugleika innan stjórnar
Nemendafélagsins og oftar en einu
sinni voru gerðar athugasemdir við
skrif sem nemendur birtu á síðum
skólablaðanna, án þess þó að skólaandinn almennt hafi goldið þessa.
Skólaárið 1995–1996 var hins vegar
alvarleg stjórnarkreppa í Nemendafélaginu. Fór svo að einstakir stjórnarmenn sögðu af sér embættum á miðjum vetri og var kosningum um vorið
flýtt af þeim sökum.
Forseti og féhirðir segja af sér
Vorið 1995 hafði verið hart tekist á um
embætti forseta Nemendafélagsins.
Tveir voru í framboði, Valtýr Sævarsson og Helgi Eysteinsson. Var talað um
að þeir tilheyrðu hvor sinni klíkunni
og að Valtýr nyti stuðnings margra
þeirra sem gegnt höfðu áhrifastöðum í
félagslífinu á undanförnum árum. Val-

týr sigraði og var réttkjörinn forseti
Nemendafélagsins veturinn eftir. Elmar
Ólafsson, sem hafði lítið látið að sér
kveða í félagslífinu en hafði reynslu af
fjármálastörfum, var kosinn féhirðir.
Innan skamms fór að gæta samstarfsörðugleika milli Valtýs og Elmars
og var slæmur andi í stjórn Nemendafélagsins sem hafði áhrif á félagslíf í
skólanum. Náði óánægjan hámarki í
janúar 1996 og þegar við bættust samstarfsörðugleikar við skólastjóra
ákváðu þeir Elmar og Valtýr að segja af
sér, með stuttu millibili. Haukur Þór
Hannesson, sem verið hafði formaður
Skemmtinefndar, var skipaður forseti
Nemendafélagsins í stað Valtýs og Jón
Guðni Ómarsson tók við sem féhirðir.
Fljótlega eftir áramót sáust batamerki á félagslífinu og eftir Nemendamótið og útkomu Verzlunarskólablaðsins varð töluvert léttara andrúmsloft í
skólanum. Samt sem áður var ákveðið
að kjósa nýja stjórn í mars 1996 og
tók hún til starfa strax um vorið.
Slúður í Viljanum
Annað sem skyggði á félagslífið á
þessum árum var ritstjórnin á Viljanum
en haustið 1996 líktist hann helst

1995

ómerkilegu slúðurblaði. Mikil óánægja
var með þessa þróun og ákváðu ritstjórarnir, þeir Einar Þorsteinsson og Þorbjörn Guðmundsson, að segja af sér.
Stuttu síðar drógu þeir þó afsögn sína til
baka og ákváðu að taka sig á. Í jólablaði
Viljans mátti lesa eftirfarandi afsökunarbeiðni frá ritstjórunum tveimur:
„Eins og flestum Verzlingum ætti að
vera kunnugt sögðu undirritaðir af sér
sem ritstjórar Viljans í síðastliðnum
mánuði. Ástæður þess voru þær að í
4. tbl. Viljans voru birtar greinar sem
áttu hvergi heima nema í ruslatunnum
skólans. Okkur þykir mjög leitt að
svona lagað skuli koma fyrir og munum við gera allt, sem í okkar valdi
stendur, til þess að forðast að slíkt
endurtaki sig. Við biðjum þess vegna
nemendur Verzlunarskóla Íslands og
einnig þá aðila, sem tengdust þessu
leiðindamáli á einn eða annan hátt,
velvirðingar á þessum mistökum okkar og þar sem við höfum fengið að
draga afsögn okkar til baka mun Þorbjörn hafa breyttar áherslur í Viljanum.
Blaðið mun færast til menningarlegra
horfs og er það einskær ósk okkar að
samstarf okkar við nemendur muni
verða betra í framtíðinni.“ 0

1996

Hrafnhildur
fegurðardrottning
Vorið 1995 var Hrafnhildur Hafsteinsdóttir, nemandi í 5. bekk Verzlunarskólans, kosin fegurðardrottning
Íslands. „Þetta var yndisleg tilfinning
þegar nafnið mitt var kallað upp,“
sagði Hrafnhildur í samtali við blaðamann DV og bætti við: „Þetta hefur
eiginlega verið vinna í sex mánuði
en jafnframt mjög skemmtilegur
tími.“ Sigur Hrafnhildar vakti mikla
eftirtekt í Verzlunarskólanum og var
töluvert skrifað um hana í skólablöðin. 0
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Hvernig er rétt að lifa lífinu?
Verzlunarskólablaðið hvetur til gagnrýnnar hugsunar

V

erzlunarskólablaðið sem Viggó
Örn Jónsson ritstýrði veturinn
1995–1996 hafði að geyma
margvíslega umræðu um ástandið í
veröldinni, innan lands sem utan.
Viggó Örn gaf tóninn í ritstjórapistli
sínum þar sem hann hvatti skólafélaga
sína til að hugsa sjálfstætt og varðveita
lýðræðið. Inni í blaðinu er síðan að
finna gagnrýnar greinar um efni á borð
við stefnu Evrópusambandsins og vaxandi kynþáttahatur.
Hvað er rangt og hvað er rétt?
Í leiðara sínum sagði Viggó meðal annars: „Sjónvarpið, útvarpið, blöðin,
skólinn, internetið, stjórnmálamenn,
fréttamenn, kennarar og jafnvel foreldrar. Alls staðar að flæðir síbylja
staðhæfinga um hvað sé rangt og hvað
sé rétt. Hvaða skoðanir séu rangar og
hverjar séu réttar. Hvernig rétt sé að
lifa lífinu og hvað megi alls ekki gera.
Stígið ekki út af hinum gullna meðalvegi, ekki gefa höggstað á ykkur, fallið
inn í. Foreldrarnir segja okkur að
byrja ekki að reykja, drekka lítið og
láta dópið alveg vera. Slík ráð eru þegin með þökkum en gagnast lítið ef við
skiljum ekki af hverju. Við verðum að
hugsa, gagnrýna, skilja, greina hismið
frá kjarnanum. Ungt fólk í menntaskóla kýs stjórnmálaflokka á Alþingi
vegna þess eins að foreldrarnir kjósa
þennan sama flokk. Ef þau eru spurð
um ástæður verður fátt um svör. Helst
er von á einhverjum óljósum lýsingum

á persónutöfrum formanns flokksins
eða gagnrýni á háralag annarra stjórnmálaleiðtoga. Við búum við lýðræði og
frelsi sem á sér engin fordæmi í sögu
mannkyns og einmitt vegna þess höfum við þá skyldu að skilja samfélag
okkar og þær ákvarðanir sem teknar
eru í nafni atkvæða okkar. Gagnrýnin
og sjálfstætt hugsandi þjóð er grundvöllur þess að lýðræði virki.“
Eru arabar illmenni?
Í leiðara sínum sagði Viggó enn fremur: „Það eru alltof margir í kringum
okkur tilbúnir til að segja okkur
hvernig hlutirnir séu og hvernig þeir
eigi að vera. Líklegast eru fjölmiðlar
besta dæmið um þetta. Þannig þreytast
fréttamenn aldrei á að segja okkur að
Serbar séu ægileg illmenni sem réttast
sé að þurrka af plánetunni án þess að
hafa hugmynd um hvað er að gerast í
raun og veru. Arabar eru að sjálfsögðu
hinar vondu verur alheimsins enda
voru það arabar sem sprengdu World
Trade Center. Klykkt er út með því að
Saddam Hussein sé nú arabi og þar
með ætti lýðnum að vera það ljóst
hverjir það nú séu sem eru ábyrgir fyrir öllu því sem miður fer.“
Við hvað eru þessir menn svona
hræddir?
Annars staðar í blaðinu tekur ritnefnd
afdráttarlausa afstöðu gegn stefnu samtakanna Norrænt mannkyn. Þar segir
orðrétt: „Norrænt mannkyn heita sam-

Andlitsfarðinn
og sjálfstraustið

Viggó Örn Jónsson, ritstjóri Verzlunarskólablaðsins
1995–1996.

tök sem viðurkenna sjálf sig sem kynþáttahatara. Slík samtök hafa ekki verið við lýði á Íslandi síðan íslenski nasistaflokkurinn var lagður niður. Megi
þessir menn, sem að þessum samtökum standa, fara sömu leið og nasistaflokkurinn! Við hvað eru þessir menn
svona hræddir? Þetta er líklega skiljanlegt ef litið er til þess að flestir af forsvarsmönnum samtakanna eru aðfluttir sveitamenn sem aldrei hafa séð
svartan eða gulan mann nema í bíómyndum. Þeir eru eins og litlir krakkar sem eru hræddir við að slökkva
ljósið. Farið heim í afdali, verið
hræddir þar og látið aðra í friði!“ Forvitnilegt er að bera þessi skrif saman
við þá umræðu sem varð í skólablöðunum um „Nassana“ í Verzlunarskólanum á árunum milli stríða. 0

Hóf söngferilinn á Nemendamóti
Valgerður Guðnadóttir
sópransöngkona
Valgerður Guðnadóttir sópransöngkona hóf söngferil sinn fyrir alvöru á Nemendamóti Verzlunarskólans árið 1993 en þar fór hún með stórt hlutverk
í söngleiknum Tommy. Árið eftir var hún í hlutverki
Maríu Magdalenu í söngleiknum Jesus Christ
Superstar sem settur var upp á Nemendamótinu. Í
tengslum við sýninguna var lagið „I don’t know
how to love him“ í flutningi Valgerðar gefið út á
geisladiski og náði það miklum almennum vinsældum. Næstu tvö ár tók hún einnig þátt í söngleikjauppfærslum á Nemendamótinu. Flutti hún meðal
annars lagið „Memory“ úr söngleiknum Cats á Nemendamótinu 1996 og hlaut mikið lof fyrir. Valgerður
steig líka á svið utan skólans á þessu tímabili því að
vorið 1995 fór hún með eitt aðalhlutverkið í söngleiknum West Side Story sem settur var upp í Borgarleikhúsinu. Árið eftir söng hún síðan í Rocky Horror
í Loftkastalanum. Eftir útskrift lærði Valgerður óperusöng og hefur meðal annars sungið með Sumaróperunni og Söngkvartettinum Opus. Vorið 2004
fór hún með hlutverk Barbarinu í Brúðkaupi Fígarós
eftir Mozart í Íslensku óperunni. 0

Viljinn, 4. tbl. 1995

1995
✔
✔
✔
✔
✔

Valgerður Guðnadóttir var í aðalhlutverki í Nemendamótssýningum Verzlunarskólans á árunum 1993–1996. Hér
sést hún í hlutverki Maríu Magdalenu í söngleiknum Jesus
Christ Superstar árið 1994. Með Valgerði á myndinni eru þau
Björgvin Skúli Sigurðsson og Herdís Anna Þorvaldsdóttir.

1995

Hafið þið tekið eftir því hvað sumar
stelpur hér í skólanum eru alltaf
rosalega mikið málaðar? Það er
meik, púður, augnskuggi, varalitur,
maskari, augnblýantur og svo framvegis. Ég hef verið undanfarið að
reyna að komast að því af hverju
þær mála sig svona mikið og hef
spurt nokkrar þeirra að því. Svörin
sem ég hef fengið eru yfirleitt einhvern veginn svona: „Mér myndi líða
svooo illa ef ég málaði mig ekki,“
„Mér myndi líða eins og ég væri
nakin ef ég málaði mig ekki,“
„Gavöð, geturðu ímyndað þér hvernig ég liti út ómáluð?“ Þetta kalla ég
að vera illa haldin og með sjálfstraustið í algjöru lágmarki. Hvað gera
þessar stelpur þegar þær fara að
búa með einhverjum? Vakna alltaf á
undan og hlaupa inn á klósett?
Passa sig á að slökkva alltaf ljósin
um leið og þær eru búnar að þrífa
allt saman framan úr sér?
Um daginn spurði ég konu, sem
ég þekkti til, hvers vegna hún héldi
að konur máluðu sig. Hún svaraði:
„Andlitsfarði er það tæki sem guð
gaf konum til að láta karlmenn ekki
vita hvernig þær líta út í raun og
veru.“ Já, í raun og veru er það alveg
rétt. Þökkum guði fyrir andlitsfarðann, því að annars sæi fólk kannski
hvernig við erum í raunveruleikanum. Og hver veit hvað þá myndi
koma í ljós? Bólur, misfellur, frunsur,
já allskonar svona óprýði birtist ef
andlitsfarðinn hyrfi. Og þá ... myndu
þessar stelpur ekki geta falið lélegt
sjálfstraustið á bak við andlitsfarðann
heldur þyrftu þær að koma fram fyrir
almenningssjónir eins og þær raunverulega líta út. Og það er að sjálfsögðu martröð sem hvorki þær né
við viljum horfast í augu við.
Hildur Ýr Ísberg, 4.-A

✔

1996

34 farast í snjóflóðum á Flateyri og í
Súðavík
Sjónvarpsstöðin Sýn hefur útsendingar
Tölvunotkun verður almenn á heimilum.
Tölvuveirur valda miklum usla
Heittrúargyðingur myrðir Yitzhak Rabin
forsætisráðherra Ísraels
Kjarnorkutilraunum Frakka á Múrúróarifi
í Suður-Kyrrahafi harðlega mótmælt
Serbar, Króatar og Bosníumenn undirrita
friðarsamkomulag
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Starfsmannasamtök skólans
standa fyrir blómlegu félagslífi
K

ennarafélag Verzlunarskólans
var einungis ætlað kennurum,
aðrir starfsmenn skólans fengu
ekki aðild að því. Þetta töldu allmargir
starfsmenn, kennarar sem aðrir, draga
úr möguleikum á líflegu félagslífi
starfsfólks og standa í vegi fyrir samvinnu. Stofnun Tölvuháskólans hafði
svipuð áhrif en kennarar við hann
fengu ekki að ganga í Kennarafélagið.
Nokkrir úr fyrrnefndum hópi hófu
því undirskriftasöfnun haustið 1996 í
því skyni að kanna áhuga á stofnun
félags fyrir alla starfsmenn skólans,
fastráðna sem lausamenn. Alls skráðu
34 sig á listann.
Boðað var til stofnfundar hinn 20.
desember. Þar var lagt fram frumvarp
til félagslaga en fleira gerðist ekki
markvert á þeim fundi, fundartími
kann að hafa verið óheppilegur, jólaleyfi var að byrja. Framhaldsstofnfundur var síðan haldinn hinn 11. apríl
1997. Þar voru samþykkt lög fyrir félagið og fyrsta stjórn þess kosin. Markmið félagsins var að efla samstarf
starfsmanna skólans, stuðla að góðum
kynnum þeirra og góðum anda á
vinnustað. Félagar gætu orðið allir
starfsmenn Verzlunarskóla Íslands,
Tölvuháskóla VÍ og annarra stofnana
Verzlunarskólans sem síðar kynnu að
verða settar á laggirnar. Stjórn skyldi
skipuð að minnsta kosti fimm mönnum, að minnsta kosti einum fulltrúa
kennara við dagskóla Verzlunarskólans, einum fulltrúa Tölvuháskólans og
einum fulltrúa annarra starfsmanna.
Tvær fastanefndir skyldu settar á stofn,

Félagslíf starfsmanna Verzlunarskólans var mjög blómlegt í lok tíunda áratugarins. Hér má sjá nokkra þátttakendur á golfmóti Starfsmannafélagsins árið 1998. Frá
vinstri eru Úlfar Kristmundsson stærðfræðikennari, Margrét Geirsdóttir bókasafnsfræðingur, Þorkell H. Diego íslenskukennari og Katrín Jónsdóttir dönskukennari.

skemmtinefnd, sem sæi um árshátíð
starfsmanna og aðrar skemmtanir, og
ferðanefnd sem sæi um ferðir á vegum
félagsins innanlands og utan.
Fyrsta stjórn félagsins var kosin í
aprílmánuði 1997 og var Gunnar Sigurðsson fyrsti formaður þess. Starfsemin var allblómleg fyrstu tvö starfsárin. Fyrra árið var farið í stuttar
gönguferðir mánaðarlega og efnt til
Kaupmannahafnarferðar um mánaða-

mótin nóvember-desember. Hálfur
sjötti tugur manna tók þátt í þeirri
ferð. Efnt var til keilukeppni, rauðvínssmökkunar og samkvæmis í
heimahúsi. Árshátið var haldin á
þorra. Félagið gaf líka út fréttabréf
sem sent var öllum starfsmönnum
þeirra stofnana sem nefndar eru í félagslögum. Næsta ár var boðið upp á
hestaferð frá Laxnesi og gönguferð um
Viðey, efnt var til keilukeppni, haldnar

samkomur í heimahúsum og námskeið
í dansi, farið tvisvar í leikhús og efnt
til árshátíðar sem var mjög fjölsótt.
Mánaðarlegu gönguferðirnar lognuðust hins vegar út af vegna lítillar þátttöku enda höfðu þær yfirleitt verið á
sunnudögum. Starfsmannafélagið tók
á þessum tíma við því hlutverki Kennarafélagsins að hylla starfsmenn á
stórafmælum og sæma þá gjöfum af
því tilefni. 0

Internetið opnar óteljandi möguleika Sjóðir í
Internet, orð sem allir hafa einhvern
tíma heyrt en sjaldnar upplifað. Internet er nefnilega ekki bara hugtak heldur heill heimur út af fyrir sig sem
teygir sig langt út fyrir okkar eigin.
Segja má að Internetið sé einhvers
konar vefur sem liggur utan um alla
jörðina og kemur boðum á milli staða
á meiri hraða en okkur hefur nokkurn
tíma dottið í hug.
Þegar ég fór fyrst að skoða Internetið fyrir u.þ.b. mánuði síðan var sem
hönd gripi um úlnliðinn á mér og ríghéldi honum við lyklaborðið. Þvílíkt
gagnasafn er ómögulegt að finna annars staðar í heiminum og það er lyginni líkast hvað finnst á þessari alþjóðlegu upplýsingaskrifstofu nútímans.
Þrátt fyrir að auglýsingar á Internetinu séu ekki eins og hverjar aðrar útvarps- eða sjónvarpsauglýsingar með
hljóði og mynd, er ekki langt í að fyrirtæki eigi jafn auðvelt með að kynna
sig alþjóðlega eins og einungis hér
heima. Þannig er nefnilega að Internetið, eða öllu heldur The World Wide
Web, er einn stærsti auglýsendamark-

1995

vörslu skólans

Nemendur í tíma í tölvufræði á tíunda áratugnum. Þórður Hauksson kennari stendur upp við vegginn.

aður í heiminum en margir tugir milljóna manna eru áskrifendur að Netinu
og hundruð þúsunda bætast við á
hverjum degi. Til dæmis gefur IBM út
rafrænt fréttablað vikulega á Internetinu þar sem fyrirtækið er kynnt, lögfræðiskrifstofur auglýsa þjónustuna
sína, verslanakeðjur auglýsa vörur sínar og svo framvegis. Möguleikarnir eru
óendanlegir og ekki furða að nú þegar
séu a.m.k. tvær auglýsingastofur farnar
að þjóna þessum markaði hér á Íslandi.

Markaðsfræðilega er Internetið engu
síðra en til dæmis vísindalega. Segja
má að markaðssetning á Internetinu sé
ein sú best heppnaða markaðssetning
sem um getur. Hvort sem er í Kína,
Hollandi eða Færeyjum, skjárinn er
alltaf jafnlangt frá þér. Ráðstefnur,
fundir, hraðvirkasta póstkerfi heims
(E-mail), markaðir, kynningar, allt getur notandinn fundið á Internetinu,
hvar, hvernig og hvenær sem er!
Frosti Heimisson, 6.-P

1996

Verzlunarskólablaðið, 1995

Skóli sem býr að svo langri hefð
sem VÍ á yfir mörgum sjóðum að
ráða, misöflugum þó og þeir hafa
verið stofnaðir með ýmis markmið í
huga, svo sem Kennslubóka- og
raungreinasjóður, Minningarsjóður
nemenda, Sögusjóður og Bókasafnssjóður. Í árslok 1996 voru í þessum
sjóðum kr. 458.995.
Í vörslu skólans eru síðan margvíslegir sérsjóðir, flestir stofnaðir í
minningu einstaklinga eða til að
verðlauna þá sem skara fram úr í
námi, að Nemendasjóði frátöldum.
Þessir sérsjóðir eru Minningarsjóðir
Ragnars Blöndal, Jóns Sivertsen,
Inga Þ. Gíslasonar, Péturs Wilhelms
og Vilhjálms Þ. Gíslasonar. Auk þeirra
Walterssjóður, Verðlaunasjóður Hjartar Jónssonar, Styrktarsjóður NSVÍ og
Verðlaunasjóður Björgúlfs Stefánssonar.
Í árslok 1996 voru kr. 8.664.601 í
þessum sjóðum. 0

1997
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Skólagangan byggðist
algjörlega á tölvum
Birkir Rúnar Gunnarsson tölvunarfræðingur

B

irkir Rúnar Gunnarsson vakti
strax athygli samnemenda sinna
í Verzlunarskólanum þegar
hann sat í 3. bekk veturinn
1993–1994. Hann stóð sig afburðavel
í námi, dúxaði á vorprófum í 3. bekk,
var semidúx á verslunarprófi árið
1995 og þriðji efstur á stúdentsprófi
tveimur árum síðar. Samhliða náminu
vann Birkir til fimm gullverðlauna á
Evrópumeistaramótum fatlaðra í sundi
og hlaut tvenn bronsverðlaun á
Ólympíuleikum fatlaðra.
Góður árangur Birkis í Verzlunarskólanum var enn merkari fyrir þá sök
að hann er blindur og því þurfti hann
að yfirstíga ýmsar hindranir í námi
sínu og störfum. Viðtöl birtust tvívegis
við hann í Verzlunarskólablaðinu, fyrst
árið 1994 og aftur árið 2000. Þar segir
hann meðal annars frá því hvernig það
hafi verið fyrir blindan nemanda að
stunda nám í skólanum.

Starfsfólkið hefur of miklar
áhyggjur
„Ég er með litla ferðatölvu með
blindraskjá með mér í skólanum,“ segir Birkir í eldra viðtalinu. „Blindraskjárinn sýnir línuna sem bendillinn er
í þannig að ég get lesið það sem þar
stendur og prentað út með svartletri.
Ég geri það aðallega fyrir kennarana.
Annars nota ég bara skjáinn og prenta
lítið út. Ég get líka farið og látið prenta
þetta á blindraletri á Blindrabókasafninu. Kennslubækurnar eru á blindraletri. Það er líka hægt að fá þær á spólum en ég vil það helst ekki. ... Það
getur samt verið vandamál að hafa
heilu bækurnar á blindraletri. Til
dæmis er Laxdæla í sjö bindum og í
kringum 4–5 kg. Langar textabækur

Ingi Ólafsson var umsjónarkennari Birkis í þrjú ár.
Hann lagði mikla áherslu á að Birkir fengi kennslu
við hæfi og þróaði nýjar kennsluaðferðir.

eins og Laxdælu er ég alltaf með á
hljóðbókum. Ég byrjaði með hagfræðina á hljóðbók en gafst upp því ég
sofnaði alltaf þegar lesturinn hófst. Það
var alveg ótrúlegt! Það var ekki hægt
að halda sér vakandi yfir því. Það er
misjafnt eftir námsgreinum hvernig
kennslustundin nýtist mér. Til dæmis
þá vinn ég verkefnin heima í bókfærslu og hagfræði og kennarinn fer
yfir þau. Í þeim tímum geri ég ósköp
lítið, hvíli mig kannski. En í flestum
öðrum námsgreinum, eins og íslensku
til dæmis, þá hlusta ég og glósa eins
og aðrir. Í prófunum fæ ég prófin á
tölvuskífu og vinn þau á tölvu með
blindraskjá. Ég hef einkatölvu inni á
bókasafninu. Aðstaðan í skólanum er
betri en ég bjóst við. Ef ég lendi í einhverjum vandræðum með að rata tala
ég bara við næsta mann. Það er ekkert
mál. Aðalvandamálið er að starfsfólkið
í skólanum hefur allt of miklar áhyggjur af því að ég rati ekki. Það horfir til
vandræða stundum. Mér finnst fólk
hafa stundum of miklar áhyggjur af
fötluðu fólki. Það er ekki að fólk sé tillitslaust, því hættir frekar til að vera of
tillitssamt.“
Ingi þróaði nýjar kennsluaðferðir
Ingi Ólafsson var umsjónarkennari
Birkis síðustu þrjú árin sem hann var í
skólanum og aðstoðaði hann mikið.
Ingi kenndi Birki stærðfræði og eðlisfræði og þurfti hann að finna upp nýjar kennsluaðferðir til að miðla þessum
greinum til Birkis. Birkir segir svo frá:
„Ég skildi náttúrulega ekki það sem
hann var að teikna upp á töflu og
hann varð að kenna mér aukalega eða
öllu heldur útskýra fyrir mér það sem
hann var að gera. Útskýrði gröfin, línurnar og allt það. Þegar maður er í tvíeða þrívíðri rúmfræði er það voðalega
grafískt og erfitt að sjá það fyrir sér
þannig að Ingi fór að sýna mér þetta
eftir skóla. Þetta heppnaðist allt mjög
vel en reyndar held ég að ég hafi
klúðrað því í prófinu því stærðfræði
varð lægsta stúdentseinkunnin mín.
Ég þurfti samt voðalega litla hjálp við
eðlisfræðina því það er ekki jafnerfitt
að sjá það fyrir sér.“
Aðspurður um félagslífið og móttökur bekkjarfélaganna segir Birkir:
„Þeir voru svolítið feimnir að tala við
mig í fyrstu en ég er vanur slíku. Það
er alltaf þannig. Þeir voru samt fljótir
að átta sig. Ófatlaðir eru feimnir við
fatlaða. Það er staðreynd sem lítið er
hægt að gera við. Ég held að það sé
aðallega mál þeirra fötluðu að leita eftir félagsskap. Fatlaðir verða að sýna
einhver viðbrögð við umheiminum,
annars ganga þeir ófötluðu bara fram

Birkir Rúnar Gunnarsson var nemandi í
Verzlunarskólanum árin 1993–1997. Hann var
fyrsti blindi nemandinn sem útskrifaðist úr
skólanum.

hjá þeim. ... Það er mjög oft sem fatlaðir loka sig inni í sínum eigin heimi,
fylgjast ekkert með því sem er að gerast í samfélaginu eða t.d. tískunni. Þeir
velta sér oft mikið upp úr vandamálum sínum. Þess vegna finnst mér fatlaðir ekki alltaf skemmtilegir. Það er
samt alls ekki algilt en ég umgengst
nær eingöngu ófatlaða,“ segir Birkir í
viðtalinu 1994. Hann bætir því við að
hann hafi ekki tekið mikinn þátt í
skipulögðu félagslífi í skólanum: „Félagslíf hentar mér ekki. Ég er ekki
mikið fyrir það að vera í stórum hópi,
ég verð svo einangraður í miklum hávaða. Það er kannski þess vegna sem
ég hef ekki mætt á nein böll ... en ég
mæti auðvitað á Nemendamótið.“
Birkir sat þó ekki auðum höndum
þegar hann var ekki að læra því fyrir
utan að iðka sund sex sinnum í viku
lærði hann á klassískan gítar og píanó
og spilaði á trommur í rokkhljómsveit.
Tölvunarfræði í Yale-háskóla
Eftir stúdentspróf frá Verzlunarskólanum hóf Birkir Rúnar nám í tölvunarfræði í Háskóla Íslands. „Það var í
rauninni bara vegna þess að þegar ég
kom heim úr útskriftarferðinni voru
mamma og pabbi búin að skrá mig í
tölvunarfræði,“ segir Birkir í síðara
viðtalinu og bætir við að hann hafi
alltaf ætlað sér að fara í nám til Bandaríkjanna. Haustið 1998 hóf hann síðan
nám við Yale-háskóla og lauk þaðan
mastersprófi í tölvunarfræðum og hagfræði. Það er kannski ekki að undra að
Birkir hafi ákveðið að sérhæfa sig á
þessu sviði: „Öll skólaganga mín frá og
með Verzló hefur byggst algerlega á
tölvum og tækni sem varð ekki til fyrr
en um 1986 og hefur þróast mjög

1983-1997

hratt. Fyrir 30 árum varð fólk að
stinga göt á blöð til að búa til blindraletur. Það hefði kannski verið mögulegt en ég hefði tekið Verzló á 6–7 árum í staðinn fyrir fjórum og með lægri
einkunnir. Háskólanám hefði verið
nánast ómögulegt.“
Vel var tekið á móti Birki í Yale og
allt gert til þess að gera honum kleift
að stunda námið jafnfætis ófötluðum
nemendum. Hann segir svo frá: „Í tímum nota ég annaðhvort sérstaka tölvu
eða diktafón ef ég er mjög þreyttur.
Það er að hluta til frjáls mæting þarna,
að dæmatímum undanskildum, en
kennarar hafa það vald að fella mann
ef þeim finnst maður ekki mæta nógu
vel. Fjármagnið þarna úti er samt
miklu meira og ef einhver bók er t.d.
ekki til á blindraletri er hún bara búin
til eða einhver gaur, sem veit allt um
efnið, ráðinn til að lesa fyrir mig.“
Birkir stóð sig vel í náminu í Yale og á
heimasíðu háskólans kemur fram að
hann hafi meðal annars þróað sérstakt
tölvukerfi sem kallast Hex og er til
þess gert að auðvelda blindum að
komast leiðar sinnar. 0

1996
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Samningur undirritaður um að grafa göng
undir Hvalfjörð
Ólafur Ragnar Grímsson kjörinn forseti
Íslands
Dagur íslenskrar tungu haldinn hátíðlegur
fyrsta sinni á fæðingardegi Jónasar
Hallgrímssonar
Talibanar, öfgasinnaðir múslimar, taka
völdin í Afganistan
Stríðsglæpadómstóll Sameinuðu þjóðanna
stofnaður í Haag
Harðvítugu borgarastríði í Gvatemala
lokið

Öldungadeild
lögð niður
Árið 1997 var ákveðið að leggja öldungadeild Verzlunarskólans niður en
gera þeim nemendum sem áttu fáa
áfanga eftir til stúdentsprófs kleift að
ljúka námi frá skólanum fram til
vorsins 2001. Engir voru því innritaðir 1998. Á árunum 1986–2001
útskrifuðust 40 nemendur af styttri
brautum öldungadeildarinnar, 23
nemendur með verslunarpróf og
348 luku stúdentsprófi, þar af 80
nemendur samhliða verslunarmenntaprófinu. 0
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Hvar eru stelpurnar?
Þ

egar flett er skólablöðunum
þremur sem gefin voru út í
Verzlunarskólanum á tíunda áratugnum, Verzlunarskólablaðinu, Viljanum og Kvasi, vekur athygli hve fáar
stúlkur skrifa í blöðin. Ef blöðin eru
lýsandi fyrir stöðu kvenna í félagslífi
skólans lítur út fyrir að þær séu fremur áhorfendur en virkir þátttakendur.

Afturhvarf til fortíðar
Á fimmta, sjötta og sjöunda áratugnum var venjan sú að kjósa fegurstu
stúlkurnar í skólanum en þessi hefð
lagðist af á áttunda áratugnum þegar
piltar voru farnir að fá stóran hluta atkvæðamagnsins. Undir lok tíunda áratugarins var hins vegar aftur farið að
velja kynþokkafyllstu stúlku skólans
og reyndar einnig kynþokkafyllsta
strákinn nokkru síðar. Þá var Viljagyðjan, sem síðar var farið að kalla
Viljastúlkuna, útnefnd og birtar af
henni svarthvítar ljósmyndir í blaðinu.
Myndbirtingunni virðist öðru fremur
ætlað að þjóna lund karlkyns lesenda.
Spyrja má hvort þessi þróun sé að einhverju leyti táknræn fyrir stöðu
kvennemenda í félagslífinu.
Stráka- og stelpunefndir
Annað sem vekur athygli er hve fáar
stúlkur gegndu ábyrgðarstöðum fyrir
Nemendafélagið á þessum tíma. Í níu
manna stjórn var algengast að tvær
stúlkur væru í hópnum og fóru þær
oftar en ekki með formannshlutverk í
Listafélaginu og Nemendamótsnefnd.
Þannig var það einnig veturinn
1997–1998.
Raunar má halda því fram að hefð
hafi skapast fyrir því að ákveðnar

nefndir væru „strákanefndir“ og aðrar,
til dæmis Listafélagsnefndin, væru
dæmigerðar „stelpunefndir.“ Málfundafélagið var dæmigerð strákanefnd en veturinn 1997–1998 sat aðeins ein stúlka í henni. Hið sama var
uppi á teningnum í Skemmtinefnd. Þá
var ein stúlka í ritnefnd Kvasis en yfirleitt sátu eingöngu piltar í ritnefnd
þess blaðs. Vídeónefnd var hreinræktuð strákanefnd og það sama má segja
um kvikmyndaklúbbinn Ljóslifandi.
Auglýsingaráð var aftur á móti að
mestu skipað stúlkum. Raunar voru
12 af þeim 37 stúlkum sem sátu í
miðstjórn þennan vetur í auglýsingaráði. Líkt og oft áður var Listafélagið
eingöngu skipað stúlkum veturinn
1997–1998.
Kynjahlutföllin strákum í hag
Ástandið þennan vetur var að flestu
leyti lýsandi fyrir tíunda áratuginn í
heild. Á árunum 1989–1997 sátu 48
piltar en aðeins 15 stúlkur í stjórn
NFVÍ. Aðeins ein stúlka var forseti félagsins á þessum árum, Hildigunnur
Sverrisdóttir. Þá gegndi aðeins ein
stúlka, Lóa Björk Jóelsdóttir, formannshlutverki í Málfundafélaginu á
þessum tíma. Sömu sögu er að segja af
skólablöðunum. Aðeins ein stúlka,
Sigrún Sigurðardóttir, ritstýrði Verzlunarskólablaðinu á þessum árum og var
hún jafnframt þriðji kvenritstjórinn frá
upphafi. Þá var Edda Herdís Guðmundsdóttir fyrsta stúlkan til að gegna
embætti ritstjóra Viljans í áraraðir en
hún gegndi því embætti veturinn
1991–1992. Algengast var að stúlkurnar færu með formannsembætti í
Listafélaginu en einnig virðast þær

Á tíunda áratugnum voru stelpurnar í Verzlunarskólanum lítið áberandi í félagslífinu. Þær voru oftar en
ekki í hlutverki áhorfenda en létu strákunum eftir að stjórna. Hér má sjá nokkrar Verzlunarskólastúlkur
spjalla saman í frímínútum.

hafa átt ágæta möguleika á kosningu í
embætti formanns Nemendamótsnefndar. Á þeim sjö skólaárum sem

hér um ræðir voru stúlkur fimm sinnum í forsvari fyrir Listafélagið og
þrisvar fyrir Nemendamótsnefnd. 0

Sigurganga ræðuMætingareinkunn
liðsins heldur áfram veldur deilum
Árið 1997 vann ræðulið Verzlunarskólans MORFÍS-bikarinn í fjórða
sinn. Að þessu sinni mætti liðið
ræðuliði MR og var rætt um kynjakvóta. Í sigurliði Verzlunarskólans
voru Herjólfur Guðbjartsson, Hafsteinn Þór Hauksson, Ragnar Guðmundsson og Tómas Eiríksson.
Ári síðar mætti sigurliðið aftur til
leiks og keppti þá í úrslitum við lið
Kvennaskólans í Reykjavík. Umræðuefnið var egóismi. Í Morgunblaðinu 29.
mars 1998 segir svo frá keppninni:
„Gríðarleg stemmning var í salnum og
hörð barátta háð, jafnt milli ræðuliðanna á sviðinu og stuðningsliða á
áhorfendabekkjum. Orrustan sem
fram fór í ræðupúltinu var öllu málefnalegri. Ræðumenn skiptust á þungum höggum mælskubragða og hárbeittum sendingum rökvísi á meðan
grófari aðferðum var beitt úti í sal. Þar
einkenndist styrjöldin öllu frekar af
hávaða þar sem andstæðar fylkingar

Árið 1997 sigraði ræðulið Verzlunarskólans í
MORFÍS-ræðukeppninni í fjórða sinn.

reyndu að yfirgnæfa hvor aðra með
kraftmiklum ómi lungna, lúðra og
ásláttarhljóðfæra. ... Biðin eftir niðurstöðu dómaranna var löng og leikræn,
en þrír nemendur Verzlunarskólans
gerðu hana ljúfari með vel heppnuðum söng. Lið Verzlunarskólans sigraði
með sáralitlum mun og gert var opinbert að dómarar hefðu ekki verið á eitt
sáttir um úrslitin. Ræðumaður kvöldsins var Hafsteinn Þór, sem tók við
verðlaunum sínum við gríðarlegan
fögnuð stuðningsmanna.“ 0

1997

Einkunn fyrir skólasókn hefur löngum verið þrætuepli í VÍ. Í Viljanum
árið 1997 var fjallað um þetta mikla
hitamál. Árni Hermannsson kennari
hélt uppi vörnum fyrir skólasókn en
Davíð Hreiðar Stefánsson 5.-G var á
öndverðum meiði. Davíð Hreiðar
sagði meðal annars að í öll þau fjögur
skipti sem hann hefði fengið einkunnablaðið sitt í hendurnar hefði
mætingareinkunnin lækkað meðaleinkunn, „þrátt fyrir að þessi umrædda einkunn hafi verið 8,0 í öll
skiptin. Undirritaður er viss um að
hann sé ekki sá eini sem líði fyrir
þetta. Ekki má heldur gleyma því að
nemendur skólans borga 47.000 kr.,
hvorki meira né minna, fyrir það að
fá að sækja Verzlunarskóla Íslands.
Mætingareinkunn þýðir einfaldlega
að frelsi nemenda er skert. Ef nemandi telur sig vera góðan í einhverju
ákveðnu fagi og telur tíma sínum bet-

ur varið í að lesa fyrir önnur fög, eða
bara einfaldlega eyða tímanum í eitthvað annað, þá á þessi sami nemandi
á hættu að mætingareinkunnin, svo
ekki sé minnst á kennaraeinkunnina,
lækki töluvert og þ.a.l. meðaleinkunnin.“
Davíð Hreiðar taldi þetta fyrirkomulag líka leggja kennurum vopn í
hendur: „Flestir ef ekki allir kennarar
taka mið af því að nemendur mæti í
tíma þegar kemur að því að gefa hina
illræmdu kennaraeinkunn, sem undirrituðum finnst einnig vera mjög
óþægileg og óréttlát gagnvart nemendum. Undirrituðum finnst að
kennarar hafi þar sterkt vopn gegn
nemendum og geti því í raun komið
fram við þá nokkurn veginn eins og
þeir vilja. Ef nemandi mótmælir á
hann á hættu að fá mjög lélega kennaraeinkunn, þó svo að hann standi
sig vel í viðkomandi fagi.“ 0

1998
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Erfiðleikarnir hertu mig
Frábær námsárangur hjá Evgeníu Ignatievu

V

orið 1998 var Evgenía Ignatieva
dúx skólans með 9,64 í meðaleinkunn. Árangur hennar vakti
töluverða athygli, bæði innan skólans
og utan, og þá ekki síst fyrir þá sök að
íslenska var ekki móðurmál Evgeníu.
Hún ólst upp í Rússlandi en fluttist til
Íslands með foreldrum sínum árið
1992. Faðir Evgeníu starfaði í rússnesku utanríkisþjónustunni og var
fjölskyldan því á stöðugum ferðalögum. Og einn af viðkomustöðunum
var Ísland. Í Verzlunarskólablaðinu árið
1999 sagði Evgenía frá lífshlaupi sínu
og námsárunum í skólanum.
Á Íslandi var ég frjáls
„Ég ólst upp hjá afa mínum og ömmu
og það var kannski það eina óvenjulega
við uppvaxtarár mín,“ segir Evgenía.
„Frá því ég var mjög lítil urðu foreldrar
mínir að ferðast mikið vegna starfa föður míns. ... Þegar ég var sex ára vildu
foreldrar mínir hafa mig nálægt sér og
tóku mig með sér á næsta áfangastað
sem var Jemen. Þetta var mjög
skemmtilegur tími. Ég varð ástfangin af
þessu fallega landi og naut þess að tala
við innfæddu börnin sem voru mér svo
framandi. Ég held að þessi kynni mín
frá unga aldri af börnum annarra þjóða
hafi gert það að verkum að ég er opin
fyrir ólíkum menningarstraumum. Ég
er sannfærð um að þessi reynsla hafi
hjálpað mér við að umgangast útlendinga og hafi komið í veg fyrir að ég láti
ólíkan uppruna spilla fyrir samskiptum.
Ég hef alltaf haft þörf fyrir að vera
öðruvísi og gera annað en flestir. Þetta

var hlutur sem rússneska menntakerfið
var ekki hrifið af. Í Rússlandi þurfa
bæði stúlkur og drengir að ganga í búningum því öll börn eiga að vera nákvæmlega eins. Það er skortur á sköpun og notkun ímyndunaraflsins í rússneskum skólum. Allir kennarar kenna
nákvæmlega eins, enginn reynir að vera
frumlegur.
Þegar ég kom fyrst til Íslands var ég
tólf ára gömul en það er afskaplega viðkvæmur aldur. Þá breyttist líf mitt mikið. Ég skildi eftir vini mína, ættingja og
allt það sem mér var kunnuglegt og
kom á þennan mjög svo framandi stað.
Ég gekk í íslenskan skóla sem var gjörólíkur þeim sem ég átti að venjast
heima. Umhverfið hafði mjög jákvæð
áhrif á mig. Ég gerðist mjög áhugasöm
um fögin sem voru kennd og lét „fötlun“ mína – vanþekkingu á íslensku –
ekki hindra mig í að kynnast íslenskum
krökkum.
Augljóslega fannst mér, þegar ég
kom til Íslands, ég alltaf hafa verið
mjög bæld og þvinguð í Rússlandi. Ég
hafði aldrei haft tækifæri til að velja í
skóla, aldrei getað tjáð mig óhindrað og
það hafði aldrei hvarflað að mér að
kennari gæti haft rangt fyrir sér. Nemandi mátti ekki vera ósammála kennara. Á Íslandi var ég frjáls. Allt var
mögulegt, það voru engar reglur, engir
strangir kennarar, enginn agi og engin
óánægð börn. Það sló mig að nemendur og kennarar virtust vera jafningjar.
Kennarar reyndu að koma til móts við
þarfir barnanna og börnin hlýddu
þeim.

Mynd af Evgeníu úr fjórðabekkjarbókinni 1996.

Alltaf haft þörf fyrir að vera best
Ég fór að breytast, ég fór að hafa áhuga
á hlutum sem ég hafði ekki einu sinni
tekið eftir í Rússlandi. Ég tók eftir
hegðun fólks, hugsunarhætti, hvernig
tjáning þess og jafnvel augnlitur breyttist við mismunandi aðstæður. Ég lá
andvaka margar nætur við að velta fyrir mér leiðum til að ná til alls þessa
fólks. Ég reyndi að finna leiðir til að ná
sambandi við nýtt fólk. Ætli ég hafi
ekki gert þetta til að fylla upp í það
tómarúm sem skapaðist þegar ég fann
fyrir söknuði vegna vina minna í Rússlandi. Ég reyndi að finna samsvaranir
þeirra hér á Íslandi. En svo áttaði ég
mig á því að sumir gátu gerst staðgenglar gömlu vina minna jafnvel þótt
þeir væru ekki alveg eins.
Til þess að verða ekki niðurdregin
eða leið varð ég alltaf að hafa eitthvað
fyrir stafni. Ég eyddi megninu af frítíma mínum í að læra þetta nýja
tungumál. Ég heillaðist af fegurð þess
og margbreytileika og þráði að ná full-

komnum tökum á því. Ég er með fullkomnunaráráttu og þoldi ekki að heyra
sjálfa mig gera mál- eða framburðarvillu þegar ég talaði. Loksins tókst mér
að ná slíkum tökum á málinu að Íslendingar þekktu mig ekki sem útlending þegar ég talaði. Fullkomnunaráráttan átti einnig við um námið, bæði í
grunn- og framhaldsskóla.
Ég hef alltaf haft þörf fyrir að vera
best og loksins gat ég keppt að því, því
að hér á Íslandi voru mér engin mörk
sett. Ég hef alltaf þráð að vera fyrst, að
vekja eftirtekt og fá athygli. Þess vegna
varð ég að vinna í því. Ég hlaut aðdáun
fólks fyrir hluti sem ég átti gott með,
t.d. kunnáttu í íslensku, og svo lagði ég
allt kapp á að reyna að bæta þá annmarka sem mér fannst ég hafa. Á þessum tímapunkti í lífi mínu fannst mér
námið skipta mestu máli og það varð
mitt markmið. Ég er orkumikil og hér í
skólanum fann ég leið til að fullnægja
lífi mínu. Ég vissi að ég gæti orðið
best, jafnvel þótt ég yrði að keppa við
innfædda. Ég hef alltaf getað það sem
ég hef ætlað mér svo ég sá engar hindranir sem gætu komið í veg fyrir það.
Það er ekkert leyndarmál að ég þurfti
að vinna mjög mikið til að ná árangri
en erfiðleikarnir urðu aðeins til þess að
herða mig og gera mig seigari. Fyrir
mér er ánægjan fengin með því að
vinna verkið. Það að standa uppi sem
sigurvegari er aðeins hvatinn. Leiðin
sjálf, að þurfa stöðugt að keppa til að
sanna sig á ólíkum sviðum, er það sem
ég get ekki verið án.“ 0

1997
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Oftar en ekki hafa stúlkur raðað sér í verðlaunasætin við brautskráningu stúdenta úr Verzlunarskólanum. Hér má sjá þær Valgerði Rós Sigurðardóttur dúx og
Sesselju Sigurðardóttur semídúx við brautskráningu vorið 2000.

1997

1998

Flutningaskipið Víkartindur strandar á
Háfsfjöru austan við Þjórsárós
Alþingi setur lög sem hækka
sjálfræðisaldur úr 16 árum í 18 ár
Þrír Íslendingar ganga á hæsta tind
jarðar, Everest
Díana prinsessa af Wales lætur lífið í
bílslysi
Kínverjar endurheimta yfirráð í Hong Kong
Skoskum vísindamönnum tekst að
einrækta kind og fær hún nafnið Dolly
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Viðskiptaháskólinn í
Reykjavík tekur til starfa
F

orráðamenn Verzlunarskólans
höfðu um áramótin 1988–1989 í
höndum gögn sem bentu til þess
að fyrir hendi væri þörf á framhaldsmenntun á háskólastigi á vegum skólans. Þróun Tölvuháskólans mun
einnig hafa hvatt til framkvæmda en
Nikulás Hall, kennslustjóri hans, kom
á fund skólanefndar 29. nóvember
1990 og benti á að útvíkka þyrfti
starfssvið skólans og breyta honum í
eins konar verslunarháskóla, enda
væri Tölvuháskólinn of lítil eining
rekstrarlega og virtist ekki ætla að
vaxa að ráði á næstu árum. Mikið
verk var óunnið áður en þessi hugmynd varð að veruleika, ekki ólíkt því
og þegar Tölvuháskólinn var settur á
stofn.
Þak yfir höfuðið
Eitt veigamikið atriði kom til viðbótar.
Tölvuháskólinn starfaði í húsakynnum
Verzlunarskólans sem voru að mestu
fullbúin við stofnun hans. Um 1990
var aftur á móti ljóst orðið að þar yrði
viðskiptaháskóli ekki vistaður, húsnæði Verzlunarskólans var þá þegar
fullnýtt. Af þessari ástæðu varð annaðhvort að byggja yfir viðskiptaháskólann eða taka húsnæði á leigu fyrir
hann. Síðari kosturinn virðist ekki
hafa verið ræddur í skólanefnd. Fyrsta
skref nefndarinnar varð því að fá lóð
undir fyrirhugað skólahús. Hún sótti
um lóðina Ofanleiti 2 í septembermánuði 1992 og var veitt lóðin 29.
október sama ár, bréf borgarráðs þessu
til staðfestingar er dagsett 30. október.
Nokkru áður, eða 7. október, kom
fram á skólanefndarfundi að rætt hefði
verið við Örlyg Geirsson ráðuneytisstjóra og Ólaf Árnason, þeim kynntar

Byggingarframkvæmdir við Háskólann í Reykjavík hófust vorið 1997 og var fyrsta áfanga að mestu lokið í ágúst ári síðar. Byggingarkostnaður var að hluta til greiddur
með framlögum úr Húsbyggingarsjóði Verzlunarskólans.

hugmyndir um stofnun viðskiptaháskóla, tekið fram að Tölvuháskólinn
yrði hluti hins fyrirhugaða skóla og
fyrstu nemendur hans yrðu nemendur
Tölvuháskólans og væntanlega 100
nemendur til viðbótar.
Ljóst þótti að fyrirhugaður viðskiptaháskóli þyrfti ekki að nýta nema
hluta þeirrar byggingar sem hagkvæmt
var talið að reisa á lóðinni Ofanleiti 2,
að minnsta kosti ekki í fyrstu. Talsvert
var því rætt um að semja við einhvern
annan aðila um að taka hluta byggingarinnar á leigu, til dæmis McDonald’s
hamborgara eða kvikmyndahús en
fyrrnefnda fyrirtækið hafði látið í ljós
áhuga á lóðinni. Fljótlega var þó horf-

Háskóli með nýju nafni
en gömlu góðu innihaldi
Við undirritun samnings við ríkið um
Viðskiptaháskólann í Reykjavík í desember 1997 flutti Þorvarður Elíasson
ávarp þar sem hann fagnaði þessum
áfanga og ræddi um markmið skólans. Þorvarður sagði meðal annars:
„Löngum, ströngum og á stundum
erfiðum samningaviðræðum er lokið.
Samningsniðurstaðan er mjög góð
fyrir nýja Viðskiptaháskólann í
Reykjavík og þá stúdenta sem þar
eiga eftir að nema og að mínu áliti
jafnvel enn betri fyrir stjórnvöld sem
vilja veita námsmönnum sem besta
menntun með sem lægstum tilkostnaði. ... Samkvæmt 1. gr. samningsins
mun Viðskiptaháskólinn bjóða fram
nám á sviði tölvunarfræða, upplýsingafræða, stjórnunarfræða, verslun-

arfræða og félagsfræða. Námi lýkur
með BA eða BS gráðu að loknu
þriggja vetra námi. Auk þess gætu
nemendur útskrifast með prófvottorði
eftir skemmra nám eins og nú er gert
í Tölvuháskólanum. ... Við ætlum að
stofna háskóla með nýju nafni í nýju
húsi en með gömlu og góðu innihaldi. Tölvuháskólinn eins og hann er
í dag gengur í heilu lagi inn í hinn
nýja háskóla og verður raunar uppistaða hans fyrstu árin a.m.k. ... Hvort
stofndagur Viðskiptaháskólans í
Reykjavík verður talinn í dag eða 1.
sept. 1998 þegar nemendur innritast í
fyrsta sinn í skólann með því nafni
eða 4. janúar 1988 þegar Tölvuháskólinn hóf starfsemi sína læt ég sagnfræðingum eftir að dæma um.“ 0

1998

ið frá öllum hugmyndum af þessu
tagi. Ormar Þ. Guðmundsson arkitekt
var hinn 27. apríl 1995 ráðinn til að
teikna hús viðskiptaháskólans. Björn
Bjarnason menntamálaráðherra tók
fyrstu skóflustunguna 7. apríl 1997 og
hófust þá framkvæmdir við fyrsta
þriðjung fyrirhugaðs skólahúss. Þeim
var að mestu lokið um mánaðamótin
ágúst-september 1998.
Þróun skólastarfsins
Dr. Þorlákur Karlsson var ráðinn 15.
desember 1997 til að vinna að undirbúningi skólastarfsins. Hann skilaði
áfangaskýrslu 18. febrúar 1998 og
hafði þá lokið við að gera tvær kannanir, aðra um það hvaða menntun
stjórnendur fyrirtækja teldu viðskiptaháskóla á vegum Verzlunarskólans
helst eiga að veita og hina um hugmyndir nemenda á framhaldsskólastigi
um þetta nám. Stjórnendurnir nefndu
tölvufræði sem fyrsta valkost en síðan
markaðsfræði, alþjóðaviðskipti, rekstur, fjármál og stjórnun. Um 10% aðspurðra nemenda kváðust hafa mikinn
áhuga á skóla sem þessum og um 31%
að auki nokkurn áhuga. Nemendunum var gefinn kostur á að velja á milli
fimm viðskiptasviða og reyndust alþjóðaviðskipti vera fyrsti valkostur
þeirra en síðan komu markaðsfræði,
stjórnun, rekstur og fjármál og í þessari röð.
Auk þessa hafði dr. Þorlákur safnað
gögnum varðandi viðskiptaháskólann,
rætt við fjölmarga menn sem tengdust
stofnun skólans og unnið að mótun
rannsóknastefnu. Hann lagði í bráðabirgðaálitinu til að viðskiptaháskólinn
starfaði í tveimur deildum, viðskipta-

fræðideild og tölvudeild, og yrði rannsóknaháskóli.
Birni Bjarnasyni menntamálaráðherra
var kunnugt um að stofnun viðskiptaháskóla á vegum Verzlunarskólans væri
í bígerð. Hann taldi reyndar slíka stofnun skorta lagagrundvöll og beitti sér
því fyrir samningu frumvarps til laga
um háskóla. Tók fyrrnefnd samstarfsnefnd skóla, sem gerði stúdentspróf að
inntökuskilyrði, þátt í því verki. Frumvarpið var samþykkt af Alþingi og staðfest sem lög 23. desember 1997. Lög
þessi tóku gildi 1. janúar 1998. Þar er
kveðið á um að háskólar geti verið
sjálfseignarstofnanir enda starfi þeir þá
eftir staðfestri skipulagsskrá. Auk þessa
er einkaaðilum heimilað að setja háskóla á stofn að fengnu samþykki
menntamálaráðherra. Kveðið er á um
að allir háskólar skuli hafa sjálfstæðan
fjárhag gagnvart ríkissjóði. Menntamálaráðherra ber samkvæmt lögum
þessum að hafa „eftirlit með gæðum
menntunar sem háskólar veita og að
þeir uppfylli ákvæði laga þessara og
þeirra sérfyrirmæla sem um þá gilda.“
Tekist á um skipuritið
Síðustu mánuðir ársins 1997 og fyrsti
mánuður ársins 1998 voru tímabil
ákvörðunartöku um stöðu viðskiptaháskólans og skipulag. Skólanefnd
samþykkti hinn 25. nóvember að skólinn skyldi heita Viðskiptaháskólinn í
Reykjavík og hinn 28. janúar 1998 að
stjórnandi hans skyldi bera rektorstitil.
Menntamálaráðuneytið samþykkti
hvort tveggja og miðaðist samþykktin
við 1. janúar 1998. Tölvuháskólinn
rann inn í Viðskiptaháskólann þennan
dag en ekki tóku starfsmenn hans þó
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upp háskólatitla enda lá skipulagsbreyting í loftinu. Ákveðið var að
lengja námið í tölvufræðum þegar
þessi breyting kom til framkvæmda.
Tekist var á um skipurit fyrir hinn
nýja skóla í lok janúarmánaðar 1998.
Þorvarður Elíasson skólastjóri lagði
hinn 28. janúar til að einn rektor yrði
í forsvari fyrir báða skólana enda byðu
tveir framkvæmdastjórar heim hættu á
versnandi rekstrarafkomu. Árni Árnason, formaður skólanefndar, lagði þá
fram tillögu þess efnis að Viðskiptaháskólinn yrði undir stjórn rektors sem
bæri ábyrgð gagnvart skólanefnd sem
yrði sameiginleg fyrir Viðskiptaháskólann og Verzlunarskólann. Þorvarður
Elíasson skyldi áfram vera skólastjóri
Verzlunarskólans og framkvæmdastjóri
skólanefndar og hafa sem slíkur eignaumsýslu með höndum og annast
samninga við ríkisvaldið. Næsta dag
varpaði Þorvarður fram þeirri spurningu hvort sameiginlegur rekstur ætti
að heyra undir Húsbyggingarsjóð,
hvort efnahagsreikningar skólanna
tveggja skyldu byrja á núlli og hvort
skólarnir yrðu sjálfir að byggja þá upp.
Sjálfseignarstofnun um viðskiptamenntun
Samkomulag náðist 30. janúar. Sett var
á stofn sjálfseignarstofnunin Sjálfseignarstofnun Verslunarráðs Íslands um
viðskiptamenntun, SVÍV, sem ber
ábyrgð á skólunum og framkvæmdum.

Gunnar Sigurðsson og Þorlákur Karlsson við
kynningu á Viðskiptaháskólanum sem fram fór í
húsakynnum Verzlunarskólans.

Stofnunin skiptist í þrjár deildir, Húsbyggingarsjóð, Verzlunarskólann og
Viðskiptaháskólann í Reykjavík. Skólarnir skyldu hvor um sig vera undir
stjórn sérstakrar skólanefndar og skólanefnd Viðskiptaháskólans bera heitið
háskólaráð. Stjórn sjálfseignarstofnunarinnar skyldi skipuð fimm mönnum,
tveimur fulltrúum skólanefndar Verzlunarskólans og jafnmörgum frá háskólaráði en formaður Húsbyggingarsjóðs verða oddamaður. Verslunarráð
samþykkti þetta skipulag með smávægilegum breytingum 9. febrúar og
kaus stjórn sjálfseignarstofnunarinnar
og stjórnir deildanna 2. mars. Stjórn
sjálfseignarstofnunarinnar skipuðu þeir
Árni Árnason, formaður Húsbyggingarsjóðs, formaður, Finnur Geirsson og
Sverrir Sverrisson, fulltrúar háskólaráðs, og Gunnar Helgi Hálfdanarson,
fulltrúar skólanefndar. Í háskólaráð
voru auk þeirra Finns og Sverris kosnir
Bjarni Snæbjörn Jónsson og Nikulás
Hall og þau Árni Hermannsson, Hilmar Baldursson og Ingibjörg R. Guðmundsdóttir. Ásgeir B. Kristinsson og
Bogi Pálsson voru kosnir í stjórn Húsbyggingarsjóðs auk Árna Árnasonar.
Jafnframt var Þorvarður Elíasson ráðinn framkvæmdastjóri sjálfseignarstofnunarinnar og Húsbyggingarsjóðs.
Menntamálaráðuneytið samþykkti
skipulagsskrána hinn 29. maí 1998.
Skólinn settur
Byggingarframkvæmdum við fyrsta
þriðjung húss Viðskiptaháskólans var
að mestu lokið í ágústlok 1998. Auglýst var eftir kennurum og rektor þá
um sumarið. Fyrstu kennararnir voru
ráðnir og fyrsti rektorinn, dr. Guðfinna
S. Bjarnadóttir. Skólinn var settur í
fyrsta skipti hinn 4. september 1998.
Björn Bjarnason menntamálaráðherra
hélt ræðu við athöfnina og afhenti
rektor að svo búnu starfsleyfi fyrir Viðskiptaháskólann, byggt á fyrrnefndum
lögum um háskóla. Síðan flutti Guðfinna Bjarnadóttir rektor ræðu, lýsti
framtíðarsýn og markmiðum og sagði
síðan skólann settan. Hlutverk skólans
er að vera leiðandi í viðskipta- og
tölvufræðimenntun á háskólastigi og

Ný brautaskipting
Alþjóðabraut tekur til starfa
Á fundi skólanefndar 18. febrúar
1997 kom fram að skólastjóri hafði
skipað þrjár nefndir til þess að gera
tillögur að nýjum brautaskiptingum
fyrir Verzlunarskólann. Skólastjóri réð
Bjarna Snæbjörn Jónsson til að vinna
með nefndunum sem ráðgjafi og umræðustjóri en um 30 kennarar komu
að þessu verki. Á fundi skólanefndar
5. maí gerði Bjarni Snæbjörn grein
fyrir störfum nefndanna sem miðaði
vel og á fundi 13. maí kynnti hann
niðurstöður úr skýrslum starfshópanna. Gengu tillögur þeirra út á
að fjölga námsbrautum við skólann
en leggja niður verslunarmenntadeild.
Grunnnám í 3. bekk skyldi vera það

sama fyrir alla nemendur en þeir
síðan velja á milli fjögurra námsbrauta, þ.e. alþjóðabrautar, málabrautar, viðskiptabrautar og stærðfræðibrautar. Í 5. bekk gætu nemendur viðskiptabrautar síðan valið á
milli þess að vera áfram á viðskiptabraut eða verja síðustu tveimur árunum á hagfræðibraut. Tímafjöldi á
öllum brautum skyldi vera 36–38
stundir á viku. Þessi brautaskipting
var endanlega staðfest á fundi skólanefndar 25. nóvember. Einnig var
samþykkt að lækka lágmarkseinkunn upp úr 4. bekk úr 6.5 í 5. Ein
einkunn undir 4 var heimiluð allan
námsferilinn. 0
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Dr. Guðfinna S. Bjarnadóttir var ráðin rektor
Viðskiptaháskólans sumarið 1998.

að auka samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs. Meginmarkmið skólans eru
fimm. Skólinn skal brautskrá framúrskarandi fagmenn sem verði eftirsóttir

í atvinnulífinu og eigi greiðan aðgang
að erlendum háskólum, brautskráðir
nemendur verði búnir undir að axla
ábyrgð í atvinnulífi og samfélaginu,
námið verði samþætt og stuðli að víðsýni nemenda, námið verði hagnýtt og
í tengslum við atvinnulífið og í
stöðugri þróun í síbreytilegu umhverfi.
Byggingarkostnaður vegna húss Viðskiptaháskólans í Reykjavík var
greiddur með framlögum úr Húsbyggingarsjóði Verzlunarskólans og lánsfé
hjá Lífeyrissjóði Verzlunarmannafélags
Reykjavíkur og Íslandsbanka. Leitað
var eftir lánum víðar en fyrrnefndar
peningastofnanir reyndust bjóða hagkvæmustu kostina, skólinn hafði átt
viðskipti við þær fyrr, svo sem fram
hefur komið. Eignir Húsbyggingarsjóðs, hús Verzlunarskólans meðtalið,
stóð að veði fyrir lánunum. 0

Hluti af nemendum alþjóðabrautar sem tóku þátt í ráðstefnunni. Frá vinstri eru Eva Sigrún Óskarsdóttir,
Helga Huld Bjarnadóttir, Elín Jónsdóttir og Jón Bjarni Magnússon.

Nemendur í
alþjóðasamstarfi
Haustið 1998 tóku nemendur Verzlunarskólans sem voru á alþjóðabraut í
4. bekk þátt í alþjóðlegu samstarfi
með ýmsum hætti. Um var að ræða
þrjá bekki og tók einn þeirra þátt í
hinu norræna Nordplus-samstarfi,
annar var í tölvusamskiptum við skóla
víðsvegar um Evrópu og sá þriðji í
samstarfi við skóla á Ítalíu. „Með
þessu móti erum við að reyna að
koma til móts við kröfur samtímans,“
sagði Kirsten Friðriksdóttir, dönskukennari og deildarstjóri brautarinnar, í
viðtali í Morgunblaðinu.
Nordplus samstarfið fólst í ráðstefnu sem haldin var á Íslandi en
hana sóttu 32 verslunarskólanemendur frá öllum Norðurlöndunum. Vann
hópurinn saman að verkefni um sögu
og menningu Norðurlanda. Elín Jónsdóttir, nemandi í 4.-B, segir svo frá:
„Við erum búin að vera að vinna verkefni núna síðustu daga um kristindóminn og bárum hann saman á
Norðurlöndunum. Bárum saman
tungumálin, menntakerfið, unglingamenninguna og á þann hátt reyndum
við að komast að því hvort við eigum

sameiginlega menningu og hvort við
séum líkar þjóðir.“ Helga Huld Bjarnadóttir, bekkjarsystir Elínar, tekur við:
„Við undirbjuggum okkur fyrst innan
bekkjarins. ... Við áttum að vinna
þetta allt á dönsku og síðan skrifuðu
þeir sem áhuga höfðu sig á miða og
svo var bara dregið hvaða fjórir nemendur yrðu með í námskeiðinu af Íslands hálfu. Við unnum svo í ólíkum
hópum þessa dagana með hinum
Norðurlandabúunum og bárum okkar
verkefni saman við niðurstöður
þeirra.“
Fyrir utan verkefnavinnuna var
mikið um að vera hjá nemendum í
4.-B á meðan norrænu verslunarskólanemarnir voru í heimsókn. Íslensku
nemendurnir sáu sjálfir um að kynna
landið, helstu ferðamannastaði og afþreyingu fyrir erlendu gestina. „Við
höfum komist að þeirri niðurstöðu að
við erum rosalega lík,“ segir Elín.
„Okkar kynslóð er líkari en kynslóð
foreldra okkar. Það eru miklu meiri
samskipti á milli landanna en áður og
unglingamenning landanna er mjög
lík.“ 0
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Gaf eiginhandaráritanir
eftir Nemendamót
Bjartmar Þórðarson sviðslistamaður

B

jartmar Þórðarson vakti mikla
athygli sem söngvari þegar
hann kom fram í söngleiknum
Cats sem sýndur var á Nemendamótinu 1996. Hann var þá nemandi í 3.
bekk skólans. Ári seinna sigraði Bjartmar í söngvakeppninni Verzlóvæli og
fór með aðalhlutverkið í Nemendamótssýningunni Saturday Night Fever.
Þar lék hann töffarann Tony Manero
sem John Travolta gerði frægan á sínum tíma. Í grein um Bjartmar í Verzlunarskólablaðinu árið 1998 segir að
sýningin hafi verið einstaklega vel
heppnuð. „Bjartmar eignaðist marga
aðdáendur meðan á þessu stóð, og
eftir eina sýninguna stóð hann og gaf
litlum gelgjum fimmtíu til sextíu eiginhandaráritanir.“ Veturinn
1997–1998 var ekki síður annasamur
fyrir Bjartmar en auk þátttöku í fé-

lagslífinu innan skólans tók hann þátt
í sýningum á Galdrakarlinum í Oz í
Borgarleikhúsinu, vann í tískuversluninni Mótor og kom fram á dragsýningum á skemmtistöðum borgarinnar.
Í greininni í Verzlunarskólablaðinu
segir að áhugamál Bjartmars séu fjölbreytt en þó setji hann föt líklega í
fyrsta sætið. „Hann á ógrynni af fötum
og fæst þeirra tískuflíkur. Reyndar
klæðir hann sig ekki eftir neinum
ákveðnum tískustefnum. Hann fer
sínar eigin, ótroðnu slóðir og klæðir
sig eftir því sem hann rekst á. Ef hann
sér eitthvað flott í búð kaupir hann
það og klæðist því. ... Það eru margar
búðir sem hann verslar í, svo sem
Spútnik, Mótor og Spaks manns
spjarir. Einnig viðurkenndi hann að
hafa farið um daginn upp í Hjálpræð-

isherinn og keypt sér þrjár kápur. Að
vísu var hann ekki fyllilega sáttur við
sniðið á þeim og ákvað að breyta
þeim sjálfur. Reyndar hefur hann í
gegnum tíðina verið að fikra sig áfram
í saumaskapnum og gengið býsna vel
hingað til. Bjartmar segist pæla mikið
í fötum annarra en er í raun ekki að
dæma neinn eftir því hvernig hann
klæðist.“
Bjartmar lauk stúdentsprófi af
máladeild Verzlunarskólans árið 1999
og hefur síðan starfað sem söngvari,
dansari, danshöfundur og leikari. Á
undanförnum árum hefur hann meðal
annars komið fram í söngleikjunum
Syngjandi í rigningunni og Með fullri
reisn, auk þess sem hann fór með stórt
hlutverk í leiksýningunni Saumastofan
30 árum seinna sem sýnd var í Borgarleikhúsinu veturinn 2004–2005. 0

Bjartmar Þórðarson vakti mikla athygli fyrir söng
og leikhæfileika sína þegar hann stundaði nám í
Verzlunarskólanum.

Hvað í ósköpunum er ég að gera hér?

E

ftir lítinn svefn, sökum spennu og
óvissu sem umlukti líkama minn
og sál, gekk ég inn í anddyri
Verzlunarskólans klukkan 8:05 fyrsta
skóladaginn minn, aðeins 16 ára gamall. Það var ekki laust við að maður
væri svolítið spenntur við að ganga um
gangana og sjá fólk sem var fjórum árum eldra en maður sjálfur.
Þessi dagur þótti mér svolítið sérstakur því ein af fyrstu manneskjunum,
sem ég sá, var Hrafnhildur Hafsteins
[fegurðardrottning]. Ég hugsaði: „Hvað
í ósköpunum er ég að gera hér?“ Ég
hafði ekki nokkra hugmynd um hvað
fyrsti skóladagurinn bæri í skauti sér.
Ég lenti í 3. bekk C. Allir í bekknum sátu bara og sögðu ekki orð enda
þekktust mjög fáir. Það ríkti óþægileg
spenna í loftinu, spenna sem allir
vildu brjóta á bak aftur en enginn

þorði að taka af skarið ... Dagurinn
gekk hratt fyrir sig og ég gat ekki
annað en tekið eftir einum manni
sem sat fremst í bekknum. Mér fannst
ég kannast við hann og rifjaði það
upp fyrir mér að við höfðum verið
saman í Vatnaskógi í 8. bekk. Við
fyrstu sýn virtist hann skrítinn á allan
hátt; ljósskolhærður og með Afríkufléttur. Kennararnir kynntu sig hver
af öðrum og ekki var laust við að
manni fyndist sumir þeirra pínulítið
skrítnir.

Í frímínútunum tók maður púlsinn á
skólanum; gekk um og rannsakaði þær
víddir sem maður var búinn að binda
sig við næstu fjögur árin. Mig grunaði
ekki að þetta hús yrði síðar mitt annað
heimili. Síðasti tími dagsins var vélritunartími í Vélveri. Það er allt gott um
hann að segja og settist ég niður við
hliðina á skrítna manninum með flétturnar. Eftir að hafa ræst tölvuna fyrir
framan mig sat ég sallarólegur þangað
til maðurinn með flétturnar leit á mig
og sagði: „Kysstu mig!“

Ég horfði á glottandi andlit hans og
áttaði mig strax á að hann var að reyna
að spæla mig. Hann var að reyna að
láta mig hneykslast á sér. Ég ákvað því
að láta þetta ekki á mig fá og kyssti
hann rembingskoss á munninn. Ég hef
aldrei séð önnur eins svipbrigði á einum manni; honum var greinilega mjög
brugðið. Þessu átti hann alls ekki von
á. Með þessu atviki má segja að klippt
hafi verið á spennuna sem ríkti.
Skrítni maðurinn með flétturnar var
ekki bara skrítinn heldur var ég líka
orðinn skrítinn.
Herjólfur Guðbjartsson
Verzlunarskólablaðið, 1999

Hvað er
menningarfræði?
Liður í skipulagsbreytingum í skólanum haustið 1998 var að kennsla í
menningarfræði var tekin upp í 5.
bekk máladeildar. Kennarar voru
sagnfræðingarnir Sigrún Sigurðardóttir og Rósa Magnúsdóttir og
bjuggu þær mestallt námsefni til frá
grunni. Í menningarfræðinni var fléttað saman sagnfræði, heimspeki og
félagsfræði í því skyni að auka skilning nemenda á því hvernig menning
mótar hegðun og gildismat ákveðinna hópa eða þjóða. Fjallað var um
efni eins og frelsi einstaklingsins,
áhrif þjóðfélagsumræðu, fjölmiðla og
auglýsinga á hugsunarhátt fólks og
sjónum sérstaklega beint að menningu og sögu Austur-Evrópu. 0

1998
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Halldór Kiljan Laxness látinn, 95 ára að
aldri
Frumvarp um gagnagrunn á heilbrigðissviði samþykkt á Alþingi. Miklar deilur
um málið
Háhyrningurinn Keikó kemur til Vestmannaeyja
Friðvænlega horfir á Norður-Írlandi
Íslamskir bókstafstrúarmenn sprengja tvö
bandarísk sendiráð í Afríku
Bill Clinton, forseti Bandaríkjanna, í
kröppum dansi vegna ástarsambands við
Monicu Lewinsky

Litlu jólin haldin hátíðleg í Verzlunarskólanum. Nemendur syngja og skemmta sér í bekkjarstofu áður en
dansað er í kringum jólatréð á Marmaranum. Smákökur, mandarínur og kertaljós eru ómissandi.

1998

1999
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Með hverjum ætlar þú í sambúð?
Jón H. Sigurðsson líffræðikennari
J
ón H. Sigurðsson kenndi líffræði, efnafræði og jarðfræði við
Verzlunarskólann á árunum
1987–2001. Jón skar sig úr kennarahópnum fyrir þá sök að hann fór
allra sinna ferða í hjólastól. Árið
1977 var Jón bóndi í Úthlíð í Biskupstungum en varð þá fyrir því slysi
að stæða af heyböggum hrundi yfir
hann, braut í honum hálsliði og
skaðaði mænuna. Síðan þá hefur Jón
verið lamaður fyrir neðan mitti.
Eftir slysið gat Jón ekki lengur
stundað búskapinn. Hann ákvað því
að fara í nám og byrjaði í Námsflokkum Reykjavíkur, fór þaðan í Menntaskólann við Hamrahlíð og að lokum í
Háskóla Íslands og lærði þar líffræði.
Jón segir svo frá í Verzlunarskólablaðinu árið 1998: „Svo lauk ég líffræðinni og nákvæmlega á punktinum
þegar ég var búinn með BS-prófið í
líffræðinni frétti ég að það vantaði
kennara í Verzló. Það var nákvæmlega
sama þá og þegar ég fór í líffræðina,
ég var algerlega hangandi í lausu lofti
yfir því hvað ég ætti að gera og það
var alger tilviljun að ég komst að í
Verzló. Ég man að ég hringdi í Þorvarð og stundi því upp að ég væri í
hjólastól og spurði hvernig það væri

að kenna þarna. Hann hélt að það
væri nú ekki mikið mál.“
Þegar upp í Verzlunarskólann við
Ofanleiti var komið voru þó nokkrar
hindranir í veginum. „Í Verzló var
það sama uppi á teningnum og í
mörgum nýbyggingum,“ segir Jón.
„Það var sparað og dregið að setja
lyftu. Þegar ég byrjaði þar hafði skólinn verið í nýja húsinu í einn vetur
og enn vantaði lyftuna. Fyrstu önnina, sem ég kenndi, þurftu nemendur
að bera mig upp og niður stigana.“
Jón man einnig eftir skemmtilegum
atvikum frá því að hann var að byrja
að kenna: „Ég var búinn að kenna í
skólanum í örfáa daga þegar einhver
falleg stúlka stendur upp og spyr
hvort hún megi ekki fara, hún þurfi
að fara í sambúð. Sambúð, segi ég. Já,
sambúð, ég þarf að fara í sambúð,
segir hún. Sambúð, og hvað liggur
þér svona á að fara í sambúð? spyr
ég. Já, já, ég þarf að fara í sambúð.
Og með hverjum ætlar þú í sambúð?
spyr ég. Með hverjum, veistu ekki að
sælgætissalan hjá okkur heitir Sambúð?“ 0
Jón H. Sigurðsson líffræðikennari ásamt
Þorvarði Elíassyni skólastjóra og Svövu
Þorsteinsdóttur stærðfræðikennara.

Verzlunarskólinn mótmælir nýrri námskrá
Menntamálaráðherra gaf út nýja aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla hinn 31.
mars 1999 og tók hún gildi hinn 1.
júní sama ár. Jafnframt var framhaldsskólum gert að semja eigin námskrá
og skyldi hún vera í samræmi við aðalnámskrána. Þetta verk var unnið í
Verzlunarskólanum undir forystu Inga
Ólafssonar deildarstjóra.
Reynt var að viðhalda fyrrnefndri
brautaskiptingu en miklar breytingar
varð að gera á námsgreinum enda
skyldaði aðalnámskráin skóla til að
taka upp kennslu í ýmsum greinum

1999
✔ Sigríður Einarsdóttir flugmaður: fyrst
✔
✔
✔
✔
✔

íslenskra kvenna flugstjóri á þotu
Listaháskóli Íslands settur í fyrsta sinn
KR heldur upp á aldarafmæli félagsins.
Meistaraflokkur karla Íslands- og
bikarmeistari og kvennaliðið bikarmeistari
Sameiginleg mynt tekin upp í ellefu
ríkjum Evrópusambandsins: evran
Hússein Jórdaníukonungur látinn
Atlantshafsbandalagið gerir loftárásir á
Serbíu vegna deilunnar um Kosovo

sem ekki höfðu verið kenndar í Verzlunarskólanum, og gat ekki um
kennslu í öðrum. Í þeim hópi voru
sumar viðskiptagreinar en öðrum var
ætlað mun minna rými í stundaskrá
en áður hafði verið. Þótti forráðamönnum Verzlunarskólans þetta samræmast illa stöðu skólans sem kjarnaskóla í viðskiptagreinum. Reynt var að
halda í þessar greinar og gerðar tillögur um einingafjölda til menntamálaráðuneytisins. Þessum tillögum var
hafnað með bréfi dagsettu 10. mars árið 2000 og óskað eftir viðræðum um
námsframboð skólans. Raunar mun
síðar hafa komið í ljós að í menntamálaráðuneytinu höfðu menn ekki
kynnt sér tillögurnar, til slíks gafst
ekki tóm innan þeirra tímamarka sem
forsvarsmenn skólans settu. Viðræður
um námsframboð fylgdu í kjölfarið.
Þar kom fram að ráðuneytið skilgreindi nám á sviði verslunar og viðskipta sem starfsnám.
Samkomulag náðist um þessa skilgreiningu og útfærslu hennar hinn 29.
mars árið 2000. Samkvæmt því starfrækir Verzlunarskólinn nám á sviði
verslunar og viðskipta sem lýkur með
verslunarprófi eftir tvö ár og síðan með

1998

stúdentsprófi að vali nemenda. Verslunarpróf skulu allir nemendur skólans
taka en nám til verslunarprófs skal
veita undirbúning fyrir almenn skrifstofu- og verslunarstörf og jafnframt
undirbúning fyrir áframhaldandi nám.
Síðari hluti námsins skal fela í sér sérhæfingu á afmörkuðum sviðum að vali
nemenda og er markmið þess að búa
nemendur undir nám á háskólastigi.
Tekið var fram í samkomulaginu að
skólinn skyldi bjóða upp á sérhæfingu
á mála-, alþjóða-, hagfræði-, viðskiptaog stærðfræðisviði. Nemendur Verzlunarskólans skyldu ganga undir samræmd próf eftir því sem við ætti.
Óheimilt væri að nota orðið braut í
þessu viðfangi, nám á námsbrautum
var tilgreint í lögum eða aðalnámskrá.
Skólastjórn, kennarar og nemendur
voru á einu máli um að íhlutun
menntamálaráðuneytisins skerti möguleika skólans til þróunar námsbrauta.
Þetta kom ekki síst fram á fundi
menntamálaráðherra og nemenda sem
var haldinn í marsmánuði árið 2000.
Þar sökuðu nemendur Björn Bjarnason
menntamálaráðherra um að reyna að
auka miðstýringu og kölluðu hann
jafnvel kommúnista. 0

1999

Ég valdi Verzló ...
Eirik Sördal einkaþjálfari
Það lá eiginlega beint við að ég færi
í Verzló. Skólinn er næst heimili
mínu en ég tel að það hafi einnig
haft áhrif að systir mín hafði verið í
Verzló og bar skólanum vel söguna.
Ég hafði strax mikinn áhuga á félagslífinu, það var aðalsegullinn á mig ef
svo má segja. Ég tók strax þátt í öllum atburðum, smáum sem stórum,
og hafði mikinn áhuga á öllu sem
snerti Nemendafélagið. 0
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Stórkostleg stund ...
Þúsundir manna sjá Nemendamótssýninguna ár hvert

Á

hópur eftir að eyða mörgum klukkutímum saman við uppsetningu sýningarinnar og borða mikið af Domino’s
pizzum. Þetta árið settum við okkur
það markmið að hafa þetta sýningu
sem fólk hefði gaman af að vera í.
Þetta er skólasýning og fannst okkur
því mikilvægast að sjá til þess að
krakkarnir hefðu gaman af því sem
verið var að gera. Við settum okkur
engin fjárhagsleg markmið önnur en
að skila verkinu á núlli og getið þið þá
rétt ímyndað ykkur ánægjuna sem
fylgdi því að skila plústölu frá Nemendamótinu í sjóð Nemendafélags
Verzlunarskóla Íslands 1999.

tíunda áratugnum voru settar
upp fjölmargar glæsilegar sýningar á vegum Nemendamótsnefndar Verzlunarskólans. Meðal
þeirra sem vöktu hvað mesta athygli
voru söngleikirnir Jesus Christ Superstar og Cats eftir þá Andrew Lloyd
Webber og Tim Rice og rokksöngleikurinn The Wall eftir Roger Waters sem
í íslenskri þýðingu Ólafs Teits Guðnasonar varð að Múrnum. Báðir þessir
söngleikir voru mjög íburðarmiklir og
sýndir við góða aðsókn á almennum
sýningum. Múrinn skildi Nemendamótsnefnd og Nemendafélagið þó eftir
með skuldahala sem varpaði töluverðum skugga á annars vel unnið verk.
Árið eftir Múrinn var söngleikurinn
Cats settur á svið í Loftkastalanum.
Formaður Nemendamótsnefndar það
árið var Árni Þór Vigfússon og tókst
honum og nefnd hans að setja upp
glæsilega sýningu þrátt fyrir fjárhagserfiðleika í byrjun. Mjög góð aðsókn
var að aukasýningunum og sáu um
7000 einstaklingar Cats í uppfærslu
Verzlunarskólans árið 1996. Lagið
„Memory“ sem Valgerður Guðnadóttir
söng í sýningunni náði einnig almennum vinsældum og var mikið
spilað í útvarpi.
Árið 1999 átti að hverfa að einhverju leyti aftur til þess sem áður
hafði einkennt Nemendamótið og
leggja áherslu á að um skólasýningu
væri að ræða. Íris María Stefánsdóttir,
formaður Nemendamótsnefndar, rifjaði upp aðdraganda sýningarinnar í
Verzlunarskólablaðinu árið 2000.
Mikilvægast að allir hefðu gaman
af þessu
„Það hefur alltaf verið erfitt að ákveða
hvað skuli gert í tilefni dagsins og eins
og svo oft áður var ákveðið að setja
upp sýningu. Sýningu sem var með
allt: söng, dans, leik, húmor, ást,
drama og hlátur. Eftir miklar vangaveltur ákváðum við að setja upp Dirty
Dancing og var það val kynnt í upphafi
skólaársins fyrir nemendum Verzló

Bjartmar Þórðarson og María Þórðardóttir voru í aðalhlutverkum í sýningunni Dirty dancing sem sett var
upp á Nemendamótinu 1999.

sem virtust vera nokkuð hressir með
valið. Farið var af stað með prufur og
hafa sjaldan mætt jafnmargir í dans-

og söngprufur og þetta árið.
Valinn var traustur hópur til að taka
þátt í Nemendamótinu og átti þessi

Titillagið sló í gegn
Sýningin var byggð á myndinni Dirty
Dancing sem skaut Patrick Swayze svo
eftirminnilega upp á stjörnuhimininn.
Sýningin var svo krydduð með miklum söng, sem Jón Ólafsson stjórnaði,
líflegum dansi undir stjórn Selmu og
Birnu Björnsdætra og gamansömum
leik sem Jóhann G. Jóhannsson sá um.
Það leyndi sér ekki þegar frumsýningunni var lokið að hér var á ferðinni
frábær sýning þar sem nemendur
skólans sýndu ánægju sína með háum
hrópum og lófadyn sem ómaði langt
út á götu fyrir framan Íslensku óperuna. ...
Margir halda eflaust að eftir Nemendamótsdaginn sjálfan hafi nefndin
lokið sínu starfi en svo er nú ekki. Við
vorum með 14 sýningar á Dirty
Dancing og komu um 6.000 manns að
sjá sýninguna í Íslensku óperunni.
Umfjöllunin um sýninguna var alls
staðar góð og ekki sakaði að útvarpslagið okkar, „Ástin mín eina“, komst
ofarlega á vinsældalista útvarpsstöðvanna. Þetta Nemendamót fyllti okkur
miklu stolti og munum við í Nemendamótsnefndinni 1998–1999 ávallt
líta á Dirty Dancing sem litla barnið
okkar. Barnið okkar sem var búið að
dafna og þroskast í níu mánuði og leit
svo dagsins ljós 4. febrúar 1999. Ó,
já, þetta var stórkostleg stund ...“ 0

Ungt fólk með andlega kransæðastíflu?
Og núna er í tísku að hafa ekki skoðun á neinu og áhugi á stjórnmálum er
álíka flottur og þrítugur enskukennari
með risastóra kúabeltissylgju. En af
hverju? Hvað veldur? Hvað varð um
byltingar sjöunda og áttunda áratugarins? Erum við búin að ná fram öllu
því sem ungt fólk þurfti að áorka og
getum við nú hallað okkur aftur, sett
tærnar upp í loft og notið ávaxta okkar eilífu hamingju? Nei!
Ungt fólk hefur sjaldan haft jafnmörg málefni til að hafa skoðanir á.

Við erum mötuð á öllum stríðsátökum sem eiga sér stað í okkar sjúka
heimi. Ef Kosovo-Albani er limlestur í
Serbíu getum við stólað á að Sigmundur Ernir ygglir brýnnar og dælir
því í æðar okkar. En er það kannski
vandamálið, fáum við svo mikið magn
af drasli í æð að hjartað hefur kannski
ekki undan að dæla því út um
kransæðarnar? Erum við öll komin
með andlega kransæðastíflu?
Áður fyrr gat fólk einbeitt sér að
einu hitamáli í einu til að úða eld-

1999

móði æskunnar á: Víetnam, Ísland úr
NATO, herinn burt, kommúnisminn
lifi, kommúnisminn deyi. Öll þessi
mál tengdust innbyrðis eða komu
upp á mismunandi tímum svo að þau
höfðu algjöra einbeitingu fjöldans.
Nú væri sá menntskælingur krossfestur á krossi útskúfunar og hallæris
sem marséraði að sendiráði Bandaríkjanna og mótmælti hernaðaríhlutun
Bandaríkjanna í fyrrum ríkjum
Júgóslavíu eða skipulegði mótmæli
gegn ríkjandi fiskveiðistjórnunarkerfi

Íslendinga fyrir framan Alþingi. Það
sem eftir stendur er að til að verða
ekki lúðar verðum við að ganga í
flottum fötum, greiða okkur á hverjum morgni og síðast en ekki síst, alls
ekki hafa skoðanir á neinu sem skiptir máli. Vissulega kemur það sér vel
að hafa skoðun á því hvort Sautján
eða GK sé flottari búð en það telst
seint til aðkallandi þjóðfélagslegra
málefna.
Gústaf Ólafsson, 4.-H

2000

Verzlunarskólablaðið, 2000.
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Félagslífið er engu líkt
Inga Rósa Sigursteinsdóttir skólastjórafrú

Ö

ll þau ár sem Þorvarður Elíasson gegndi stöðu skólastjóra
kom eiginkona hans, Inga Rósa
Sigursteinsdóttir, jafnan fram með
honum við opinber tækifæri og fylgdist vel með öllum þáttum skólalífsins.
Þorvarður lét stundum þau orð falla
að Inga Rósa væri eini starfsmaður
skólans sem ekki væri á launaskrá og
eru það án efa sannmæli. Árið 1999
ákváðu nemendur að forvitnast meira
um konuna við hlið skólastjórans og
tóku tveir þeirra viðtal við Ingu Rósu
fyrir Verzlunarskólablaðið.

Ást við fyrstu sýn
Blaðamennirnir spurðu Ingu Rósu
meðal annars út í fyrstu kynni hennar
og Þorvarðar: „Það var ást við fyrstu
sýn,“ segir hún. „Við hittumst í fyrsta
sinn á dansleik á Hótel Borg og Þorvarður býðst til þess að skutla mér
heim eftir hann. Hann spyr hvert skuli
fara og trúði vart eigin eyrum þegar ég
segi honum það. Þorvarður hafði verið
í síld á Raufarhöfn á sumrin og á veturna var hann í Menntaskólanum á
Akureyri. Fjölskylda mín bjó í sex
íbúða húsi sem foreldrar mínir og fjölskylda Þorvarðar, ásamt nokkrum öðrum, byggðu. Þar bjuggum við í nokkur ár án þess að hittast nokkurn tíma.
Við vorum því að fara á sama stað.
Síðan ég kynntist honum hefur líf mitt
verið eitt ævintýri. Ég er enn jafnást-

fangin af manninum mínum og þegar
við kynntumst fyrst – ef ekki enn
meira. Við höfum átt mjög skemmtilegt líf saman og þó það sé ekki rómantík á hverjum degi lengur gæti ég
sagt að það væri örugglega svona annan hvern dag.“
Degi of sein á árshátíðina
Inga Rósa segir einnig frá því að þau
Þorvarður eigi góða vini innan skólans og stundi félagslíf með öðrum
starfsmönnum skólans eftir bestu
getu. „Félagslíf kennara er meira
heldur en flesta nemendur grunar,“
segir hún. „Þó að ég og Þorvarður
mætum ekki í öll partíin skellum við
okkur stundum. Reyndar var það nú
svo fyrstu árin að öll svona boð í
partí fóru í gegnum Þorvarð. Ekki fór
það nú of vel. Eitt skiptið, þegar árshátíð kennara var haldin, fór ekki
betur en svo að Þorvarður hafði
gleymt dagsetningunni á árshátíðinni
og við mættum degi of seint. Enn
betri er þó sagan af því þegar hjónin
Baldur Sveinsson og Kristín I. Jónsdóttir buðu nokkrum kennurum í
smá partí til sín. Við vorum búin að
klæða okkur upp, búin að kaupa
blóm og vínflösku. Þegar við komum
til þeirra og bönkum á hurðina kemur Kristín á gallabuxum til dyra og er
á fullu við að ryksuga. Við komumst
þá að því að við vorum hálfum mán-

Inga Rósa Sigursteinsdóttir og Þorvarður Elíasson skólastjóri ganga saman upp á svið í Háskólabíói við
brautskráningu.

uði of snemma á ferðinni. Eftir þessi
atvik ákvað ég að sjá um þessi mál og
því fara öll svona boð í gegnum mig.“
Inga Rósa segir að einnig fari töluverður tími í að fylgjast með félagslífi
nemenda og ýmsum uppákomum í
skólanum. „Félagslífið í Verzló er engu

líkt og það má segja að stemmningin
komi heim í hús með Þorvarði. Það
liggur yfirleitt léttur fiðringur í loftinu
síðustu dagana fyrir Nemendamótið
enda stórhátíð fyrir flesta og þá ekki
síður mig,“ segir Inga Rósa Sigursteinsdóttir að lokum. 0

Galakvöld
stúdentsefna

Dr. Ingi Ólafsson var ráðinn aðstoðarskólastjóri
Verzlunarskólans í maí 2000.

Ingi ráðinn aðstoðarskólastjóri
Á fundi skólanefndar 18. maí 2000
var dr. Ingi Ólafsson ráðinn aðstoðarskólastjóri VÍ. Þrjár umsóknir höfðu
borist um stöðuna en staða yfirkennara og brautastjóra var jafnframt lögð
niður. Ingi hefur gegnt starfinu síðan.
Á þessum sama fundi var samþykkt
að kveðja Valdimar Hergeirsson yfirkennara um langa hríð með veglegum hætti við skólaslit. 0

Eftir að Verzlingum var bannað að
halda hefðbundna dimisjón vorið
1992 var skemmtanahald þeirra á
dimisjón nokkuð laust í reipunum.
Vorið 1999 ákvað útskriftarárgangurinn að halda sannkallað galakvöld.
Leikurinn var endurtekinn árið eftir
og þótti takast einstaklega vel.
Verzlingar virðast einnig hafa verið
sáttir við að dimittera með þessum
hætti því haustið 1999 var framkvæmd könnun meðal sjöttubekkinga
og voru þeir spurðir hvort þeir kysu
frekar að fagna þessum tímamótum á
veglegu galakvöldi eða með því að
klæðast búningum eins og tíðkaðist í
flestum öðrum framhaldsskólum.
Galakvöldið hlaut verulegan meirihluta atkvæða og því var enginn biturleiki í útskriftarnemendum þann 13.
apríl 2000 er galakvöldið rann upp.
Stúlkur mættu í síðkjólum og piltarnir í sínum fínustu jakkafötum í
Kiwanissalinn við Engjateig þar sem
veislan hófst með fordrykk.
Valdimar Hergeirsson var veislustjóri og stjórnaði söng og ræðuhaldi

1999

Margmiðlunardiski
dreift með Verzlunarskólablaðinu

Aðalheiður Ólafsdóttir, nemandi í 5. bekk, tekur
lagið á galakvöldi Verzlunarskólanema vorið 2000.

meðan á málsverði stóð. Hver bekkur
flutti stuttan kveðjupistil og afhenti
umsjónarkennurum og öðrum uppáhaldskennurum gjafir.
Að loknum ræðuhöldum voru öll
borð færð af dansgólfinu og nemendur
og kennarar stigu dans fram á rauða
nótt. 0

2000

Verzlunarskólablaðið sem kom út
árið 2000 var sérlega glæsilegt. Ritstjóri blaðsins var Brjánn Guðni
Bjarnason. Auk ritnefndar fékk hann
þá Hjört Hjartarson, Davíð Má
Bjarnason og Tryggva Ólafsson í lið
með sér og útbjuggu þeir sérstakan
geisladisk sem var dreift með blaðinu. Á geisladiskinum var meðal
annars að finna efni sem tengdist
vinnslu blaðsins og helstu viðburðum í félagslífinu. Piltarnir sem stóðu
á bakvið Verzlunarskólablaðið og
gerð margmiðlunardisksins árið
2000 hafa látið skólann njóta krafta
sinna áfram að útskrift lokinni.
Brjánn kennir stærðfræði og tölvunotkun í skólanum, Davíð Már, sem
er framkvæmdastjóri fyrirtækisins
Þeir tveir, framleiddi sjónvarpsmynd
um Verzlunarskólann í tilefni af 100
ára afmæli hans, og Hjörtur, sem
hefur unnið við gerð margmiðlunarefnis og vefhönnunn, sér meðal
annars um vef Verzlunarskólans auk
þess sem hann kennir tölvunotkun í
skólanum. 0
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Stuttmyndahátíðin Ljósið
Sævar Sigurðsson sigursæll

V

„Við viljum búa í einhverri æðislega góðri bíómynd,“ skrifar Elín Bjarnadóttir í umfjöllun sinni um unglinga á
tuttugustu og fyrstu öld. Ljósmyndin er úr Verzlunarskólablaðinu.

orið 2000 var stuttmyndahátíð
Verzlunarskólanema haldin í áttunda skipti. Keppnin, sem fór
rólega af stað árið 1992, hafði vaxið
mjög að stærð og gæðum. Hún
sprengdi fljótt utan af sér hátíðarsal
Verzlunarskólans og fór hátíðin því
fram víða um borgina, í Háskólabíói
eitt árið, í Borgarleikhúsinu það
næsta, síðan í Loftkastalanum, Bíóborginni, Austurbæ og að lokum í
Smárabíói. Árið 1999 var farið að
kalla stuttmyndahátíðina Ljósið og í
Verzlunarskólablaðinu árið 2001 segir
að hún sé orðin „einn af helstu viðburðum félagslífsins“. Árið 2000 hlaut
teiknimyndin Ég hef líka tilfinningar
eftir Baldur Thorlacius fyrstu verðlaun
en hún fjallaði um skóladreng sem
varð fyrir miklum andlegum skaða
þegar hann mætti nakinn í skólann
fyrsta skóladaginn.
Árið eftir voru 15 stuttmyndir í
keppninni. Sigurvegari varð Sævar
Sigurðsson en hann leikstýrði myndinni Júdas sem hlaut verðlaun sem
besta myndin og áhorfendaverðlaun
að auki. Sævar fékk auk þess verðlaun
fyrir klippingu á myndinni Paradís-

Kvikmynd Sævars Sigurðssonar sópaði að sér
verðlaunum.

armissir eftir Ágúst Ingvar Magnússon.
Breki Logason fékk verðlaun fyrir
besta handritið (Júdas) og Ágúst Ingvar fyrir bestu myndatöku (Paradísarmissir). Björn Berg Gunnarsson fékk
verðlaun sem besti aðalleikari og Þorvaldur Davíð Kristjánsson fékk verðlaun fyrir besta leik í aukahlutverki.
Flestir verðlaunahafanna hafa lagt
kvikmyndagerð eða leik fyrir sig að
einhverju leyti síðan þeir útskrifuðust
úr Verzlunarskólanum. 0

Draumur að
búa í bíómynd Með skartgrip
í kjaftinum
Öll eigum við okkur drauma, óskir,
vonir og þrár. En hverjir eru þessir
draumar og hver er uppspretta þeirra?
Okkur dreymir öll um að hitta hinn
eina rétta/hina einu réttu, fá draumastarfið, eignast draumaheimilið,
draumabílinn, fullkomna fjölskyldu ...
og lifa svo hamingjusöm til æviloka.
Hver er fyrirmyndin? Eru það foreldrar okkar eða eitthvað annað? Ekki búa
allir hjá báðum foreldrum sínum og
ekki lifa allir hamingjusamir til æviloka. En hvar fengum við þá hugmynd að við gætum lifað hamingjusöm til æviloka?
Ætli hugmyndinni hafi ekki verið
komið inn í kollinn á okkur sem smá-

2000
✔ Suðurlandsskjálfti: jarðskjálfti upp á 6.5
✔
✔
✔
✔
✔

stig á Richter veldur tjóni á Suðurlandi
Íslensk erfðagreining fær starfsleyfi til að
reka gagnagrunn á heilbrigðissviði
Tilkynnt að ríkisstjórnin muni beita sér
fyrir byggingu Kárahnjúkavirkjunar
Slobodan Milosevic, forseta Júgóslavíu,
steypt af stóli
George W. Bush, ríkisstjóri Texas, kjörinn
forseti Bandaríkjanna
Borgarastríð í Sierra Leone í hámarki

börnum. Hver man ekki eftir því að
foreldrar okkar hafi lesið fyrir okkur
ævintýrin [sem] enduðu á „og þau
lifðu hamingjusöm til æviloka“. Þegar
við vorum aðeins eldri fórum við að
horfa á teiknimyndir á laugardags- og
sunnudagsmorgnum og þar var „sama
sagan“ sögð í annarri útgáfu. Síðan
fórum við í bíó að sjá Disney-teiknimyndirnar. Allt byrjar vel, svo lenda
aðalpersónurnar í einhverjum hremmingum en með hjálp töfra ná þær að
sigrast á vondu persónunni, hún hlýtur sína refsingu og allt endar vel. Með
tímanum eykst svo fjölbreytnin í bíómyndunum sem við horfum á þar sem
allt endar kannski ekki eins vel en þá
hugsum við með okkur: Þetta er ekki
raunverulegt, þetta er bara bíómynd.
En kannski er það einmitt óraunveruleikinn sem er svona heillandi, við
getum grátið og hlegið og við þurfum
ekki að fást við þennan óraunveruleika
daginn eftir eins og raunveruleika lífsins. Þann tíma, sem myndin varir, tökum við okkur „frí“ frá sjálfum okkur
og verðum hluti af myndinni. Ætli
draumurinn sé ekki sá að við viljum
búa í einhverri æðislega góðri bíómynd þar sem við getum samið handritið, ráðið leikarana, vitum hvað gerist
næst og umfram allt vitum við hvernig
og hvenær endirinn er.
Elín Bjarnadóttir, 4.-X
Verzlunarskólablaðið, 2001

2000

Munntóbaksneysla tískufyrirbrigði
„Dökkbrún drullan hangir eins og leðurblökuskítur á hellisvegg á milli
tanna töffarans ...“ Ástæðan fyrir
greinaskrifum þessum
er alvarleg þróun sem
er að eiga sér stað í
okkar skóla og öðrum
framhaldsskólum um
þessar mundir. Munntóbak. Það er búið að
berjast gegn reykingum ungmenna árum saman með ágætis árangri. En á
meðan reykingar eru á undanhaldi þá
er munntóbak að ryðja sér til rúms
sem „neysluvara“ þrátt fyrir að innflutningur á snússi sé bannaður.
Okkur hættir dálítið oft til að vera
veikgeðja og reynum að laga okkur
sjálf að umhverfinu sem getur stundum talist gott en oftast ekki. Umhverfi
þar sem fáfræði og fræðsluleysi er ríkjum ráðandi getur ekki talist gott.
Hérna er fjallað um atriði sem eru
mjög skiptar skoðanir um. Við verðum að taka afstöðu til hugtaksins
„frelsi“ í þessum efnum, því það er
vissulega frelsi hvers og eins hvað
hann gerir við sinn líkama, sjálfsögð

mannréttindi, svo lengi sem landslög
eru ekki brotin og frelsi annars einstaklings ekki skert.
Höfundur greinar
þessarar vill taka það
skýrt fram áður en
lengra er haldið að
hann sjálfur gekk í
gryfjuna og notaði
munntóbak nokkrum
sinnum á ákveðnu tímabili, rétt til
þess eins að „falla inn í umhverfið“.
Við byrjum að trúa í blindni að einhver ákveðin aðgerð sé rétt vegna þess
að þekktir einstaklingar sem móta
umhverfi okkar eru gerendur. Munntóbak er skart sem fegrar ímynd
töffarans. Munntóbakið er hluti af
hegðunarmynstri karlmannsins sem
„þekkir sitt eigið sjálf“. Munntóbak er
skaðlegur viðbjóður en það má aldrei
gleyma því að það er frelsi okkar að
ákveða hvort við fegrum ósjálfstæða
ímynd okkar og sköðum heilsu okkar
með notkun þess.
Verum frjáls en meðvituð.
Þorbjörn Þórðarson, 5.-A

2001

Viljinn, 4. tbl. 2001
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Stærri skóli, fjölbreyttara nám
N

ámskráin frá 1996 markaði
Verzlunarskólanum bás sem
starfsnámsskóla og skaut þar
nokkuð skökku við því að allir nemendur skólans innrituðu sig í bóknám. Í árslok 1999 var um það samið
að skólinn yrði kjarnaskóli í viðskiptamenntun og skólastjóra var
falið að gera tillögu um stofnun og
rekstur „starfsnámsbrautar, sem býður
fram viðskiptanám tengt nútíma
tækniþróun atvinnulífsins, á framhaldsskóla- og fullorðinsfræðslustigi“.
Þjónustusamningur ríkisins og VÍ var
undirritaður 30. desember 1999 og
tryggði skólanum bættan fjárhag og
skapaði forsendur fyrir stækkun hans
um allt að 100 nemendur. Björn
Bjarnason menntamálaráðherra viðurkenndi skólann sem einkaskóla á

framhaldsskólastigi með bréfi sem
dagsett var degi fyrr. Samkvæmt
samningnum skyldu ársnemendur
verða 1070 frá og með árinu 2003.
Árið 2003 var síðan undirritaður viðbótarsamningur um að nemendum
yrði fjölgað í 1317 árið 2005 og í
1402 árið 2006.
Allt árið 2000 voru miklar umræður
í skólanefnd og meðal starfsmanna um
námsframboðið, en samkomulag náðist um að allir nemendur skólans væru
á sameiginlegri námsbraut í 3. bekk en
gætu valið milli þriggja deilda í 4.
bekk, máladeildar, viðskiptadeildar og
stærðfræðideildar. Þegar upp í 5. bekk
væri komið gætu nemendur viðskiptadeildar auk þess valið um alþjóðabraut, hagfræðibraut eða viðskiptabraut. Í þessu nýja skipulagi sem tók

gildi haustið 2000 var gert ráð fyrir
sérstakri starfsnámsdeild en hún tók
aldrei til starfa. Árið 2002 var námsframboð aukið en þá tók ný deild til
starfa við skólann og nefndist hún
tölvu- og upplýsingadeild.
Árið 2004 voru gerðar umtalsverðar
breytingar á námsskipulagi og námsframboði Verzlunarskólans. Nemendur
völdu þá strax í upphafi náms síns í
skólanum eina af þeim fjórum brautum sem í boði voru, félagsfræðibraut,
málabraut, náttúrufræðibraut eða viðskiptafræðibraut. Um leið skráðu þeir
sig á ákveðin kjörsvið. Innan náttúrufræðibrautar gátu nemendur valið um
eðlisfræðisvið, líffræðisvið og tölvusvið. Þeir sem stunduðu nám á viðskiptabraut gátu valið milli hagfræðisviðs og viðskiptasviðs og þeir sem

völdu félagsfræðibraut voru skráðir á
alþjóðasvið. Ekkert kjörsvið var á
málabraut en markmið brautarinnar
var að búa nemendur undir tungumála- og hugvísindanám á háskólastigi.
Um leið og ný brautaskipting tók
gildi árið 2004 var tekið upp einingakerfi í skólanum. Samkvæmt einingakerfinu þurftu nemendur að ljúka
a.m.k. 70 einingum til að taka verslunarpróf og 140 einingum til að taka
stúdentspróf. Einingakerfið gerði það
að verkum að hægt var að bjóða nemendum Verzlunarskólans að ljúka
stúdentsprófi á þremur árum. Haustið
2004 hófu fyrstu nemendurnir nám á
sérstakri námsbraut sem ætluð er þeim
sem vilja ljúka stúdentsprófi á þremur
árum. 0

20–30 skeyti á dag
Farsímanotkun setur svip á skólalífið

Ljósmynda- og tískuþættir settu sterkan svip á Verzlunarskólablaðið um og eftir aldamót. Hér má sjá Ingunni Erlu Eiríksdóttur og Þorvald Davíð Kristjánsson í tískuþætti Silju Magnúsdóttur í Verzlunarskólablaðinu árið 2002.

Ýmsar tækninýjungar settu svip sinn á
líf fólks, og þá ekki síst ungs fólks, í
byrjun nýrrar aldar. Meðal þeirra var
SMS-kerfið en sífellt fleiri tóku þessa
tækni í sína þjónustu. Snemma árs
2001 var fjallað um farsímanotkun
unglinga í Morgunblaðinu og spjallað
við Verzlunarskólanemann Daníel
Tryggva Daníelsson. „Ætli ég sendi
ekki svona milli 20–30 skeyti á dag,
flest til vina og kærustunnar,“ segir
Daníel og bendir á að langflestir Verzlunarskólanemar noti farsíma til daglegra samskipta. „Þetta er oft notað í

tímum,“ bætir hann við,
„þá eru menn
að senda
skilaboð á
milli sín sem
trufla ekki
kennsluna,
ekki síst eftir að
hægt var að láta
símann titra í
stað þess að
pípa þegar skeyti
berst.“ 0

Dæmigerður dagur
í útskriftarferð á
Krít sumarið 2001
Klukkan 13:00 [var] vaknað og gengið
niður á bar til þess að ná sér í næringu (club sandwich eða pizzu). Þar
hitti maður félagana og heyrði

2001
✔ Verslunarmiðstöðin Smáralind opnuð í
Kópavogi

✔ Sex vikna verkfall sjómanna veldur
✔
✔
✔

miklum deilum í þjóðfélaginu
Kvikmyndin Dagbók Bridget Jones eftir
samnefndri bók Helen Fielding frumsýnd
Hillary Rodham Clinton verður
öldungadeildarþingmaður fyrir New Yorkríki í Bandaríkjunum
Hryðjuverk í New York og Pentagon hinn
11. september marka upphafið að miklum
hryðjuverkaótta á Vesturlöndum

skemmtilegar sögur frá kvöldinu áður.
Ef maður var í stuði dreif maður sig
niður á strönd til þess að kanna hvaða
gellur væru berbrjósta þar. Ef heppnin
var með lagðist maður í sólbað. Um
fjögurleytið var síðan leitað eftir einhvers konar afþreyingu, t.d. Go-Kart,
vatnagarðsferð, sjósleðarennsli eða
hvað sem manni datt í hug. Af nógu
var að taka. Eftir þetta var farið upp á
hótel í sturtu og slakað á yfir einum
köldum. Vanalega var svo farið niður í
bæ að borða á einhverjum glæsistaðanna þar. Þegar leið á kvöldið byrjaði
fólk síðan að safnast saman á hótelinu
og þar byrjuðu hin margrómuðu herbergispartí. Upp úr miðnætti voru svo
flestir mættir á hótelið og partíin færðust niður á hótelbarinn. Svona gekk
þetta í fjórtán sólarhringa.
Einar Andri Einarsson
og Valdimar Kristjónsson
Verzlunarskólablaðið, 2002

2001

Ímynd Verzlunarskólanemans breyttist lítið þótt ný öld væri gengin í garð. Verzlingar sneru vörn í sókn og
léku sér með snobbstimpilinn vinsæla. Hér sjást tveir nemendur bregða á leik í ljósmyndaþætti í
Verzlunarskólablaðinu.

2002
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Átröskun og vöðvafíkn
„Það kom eitthvað fyrir stelpurnar í
Verzló í sumar. Þegar haustönnin hófst
og fólk streymdi í skólann eftir sumarleyfið var eins og sumar stelpurnar
væru hreinlega horfnar. Allavegana
virtist ekki vera mikið eftir af sumum
þeirra þar sem þær skröltu í skólann í
gallabuxum númer 25 og xx-small
bolum. Það er greinilegt að átröskunarsjúkdómar setja mark sitt á stelpurnar í Verzló, en ekki bara á stelpurnar
því strákarnir hafa ekki heldur farið
varhluta af sjúkdómnum. En hvað
þýðir það í raun að vera með átröskunarsjúkdóm og hvað er til ráða?“
Samviskubit yfir því að borða
Á þessum orðum hefst grein þeirra
Margrétar Rósar Sigurjónsdóttur og
Evu Maríu Árnadóttur um átröskun í
Verzlunarskólablaðinu árið 2003. Greinin byggist á viðtali við Heiðdísi Sigurðardóttur sálfræðing og reynslusögu
ungrar konu sem þjáðist af anorexíu
um árabil. Þá er fjallað um einkenni
átröskunarsjúkdóma og ung stúlka í
Verzlunarskólanum segir frá því
hvernig sjúkdómurinn búlimía náði
smám saman tökum á lífi hennar:
„Ég veit eiginlega ekki hvernig þetta
byrjaði hjá mér,“ segir hún. „Mig langaði alltaf til að grennast um svona 4–5
kg en það reyndist erfitt. Ég var að
vinna á skyndibitastað og ég gat ekki
staðist freistingarnar þar. Ég borðaði
og borðaði og kastaði svo öllu upp á
eftir. ... Fyrstu vikurnar gerði ég þetta
bara í vinnunni en svo var ég byrjuð
að gera þetta hvar sem ég var. Í skólanum, í bíó, heima hjá vinkonum
mínum, heima hjá mér o.s.frv. Ég var
bara alltaf með tannbursta á mér. Í
u.þ.b. 8 mánuði ældi ég 5–6 sinnum í
viku. Líka þó svo ég hefði bara borðað
hálft súkkulaðistykki eða 6 súkkulaðirúsínur. ... Ég þróaði hjá mér gífurlegt
samviskubit yfir því að borða.“

vandamálum unglinga en þá sem lýtur að anorexíu og búlimíu.
Þær Hildur Björnsdóttir og Inga
Lára Björnsdóttir, nemendur í 4. bekk,
skrifa þar um sjálfsmyndarkreppu
ungra karlmanna. Í umfjöllun sinni
segja þær meðal annars: „Í hinum
vestræna heimi er mikið fjallað um
ranghugmyndir kvenmanna um eigin
líkama en strákar eiga líka við vandamál að stríða. Hugmyndir um það að
karlmenn eigi að vera flottir í vextinum, vöðvastæltir og V-laga hafa aukist

Eigi að síður segir stúlkan að hún
hafi hugsað stanslaust um mat. Peningarnir sem hún vann sér inn fóru
einnig í mat. Smám saman tók hún
einnig að forðast að vera í félagsskap
við annað fólk. „Ég vildi ekki að neinn
vissi þetta svo ég byrjaði að einangra
mig frá fólki svo það myndi ekki sjá
þetta.“ Stúlkunni sem hér segir frá
tókst að snúa við blaðinu. „Ég fór að
lesa mér til um sjúkdóminn og sá
hversu hættulegt þetta var. Auðvitað
mæli ég með því að fólk leiti sér hjálpar því það eru fæstir sem geta hjálpað
sér upp á eigin spýtur.“
Klara Hjálmtýsdóttir, áfangastjóri í
Verzlunarskólanum, segir að árlega
leiti nokkrir nemendur aðstoðar námsráðgjafa vegna átröskunarsjúkdóma.
Hlutfallið sé svipað og í öðrum framhaldsskólum.
Karlmenn líka í kreppu
Í Verzlunarskólablaðinu árið 2004 er
fjallað um aðra hlið á átröskunar-

Söngleikurinn Made in USA var settur upp á Nemendamótinu 2003. Jón Gnarr skrifaði handritið og
með aðalhlutverk fóru Verzlingarnir Þorvaldur Davíð Kristjánsson og Hanna Borg Jónsdóttir. Aðrir á
myndinni eru Leifur Eiríksson, Gunnar Þór Pálsson og Sigrún Ýr Magnúsdóttir

Tónsmíðakeppni nemenda
Í janúar árið 2003
héldu Verzlunarskólanemar tónsmíðakeppni í
fyrsta skipti.
Keppnin hlaut
nafnið Baldursbrá
og fluttu þátttakendur frumsamin
lög. Tólf lagahöfundar skráðu sig til
þátttöku. Flutt var
hnitmiðuð rapptónlist, ljúfar ballöður,
hrátt rokk og allt
þar á milli. Textarnir fjölluðu margir
hverjir um ástina
en aðrir höfðu kosið að yrkja um
sjálfsmynd stúlkna, stolnar bílgræjur
og heimabruggaðan landa. Sigurvegari
í keppninni var Gunnar Þór Pálsson í

2002

mjög á undanförum árum og í kjölfarið hefur tilfellum sjúklinga, sem þjást
af vöðvafíkn, farið ört fjölgandi. ... Á
alþjóðlegu máli er talað um vöðvafíkn
sem bigorexiu en það er sjúkdómur
sem er af sama meiði og lystarstol.
Vöðvafíkn hefst með ranghugmyndum
um eigin líkama sem leiðir til áráttukenndrar hegðunar sem getur leitt til
dauða. ... Þeir, sem greinst hafa með
vöðvafíkn, eru í flestum tilfellum
drengir á menntaskólaaldri og eru þeir
í miklum áhættuhópi.“ 0

6.-X sem flutti lag
sitt „Sacred“ ásamt
félaga sínum, Halldóri Guðnasyni.
Þrátt fyrir að
fyrsta tónsmíðakeppnin tækist í
alla staði mjög vel
þótti nafnið Baldursbrá ekki hæfa
henni og var því
ákveðið að breyta
því. Frá árinu 2004
hefur tónsmíðakeppni Verzlunarskólanema því verið
kölluð Demó.
Keppnin var haldin
í skólanum tvö fyrstu árin en árið
2005 var ákveðið að halda hana í
kjallara bílastæðahússins við Kringluna. 0

2003

Verzló sigraði
í Skólóvision
Árið 2002 var lagakeppni framhaldsskólanna, Skólóvision, haldin í fyrsta
sinn í Austurbæ við Snorrabraut.
Blaðamaður Morgunblaðsins var á
staðnum og segir svo frá: „Góð
stemmning var í húsinu og mættu
klapplið framhaldsskólanna tíu, sem
tóku þátt í keppninni, til að hvetja
sitt fólk. Fjölbreytnin var í fyrirrúmi
en fönkhljómsveitin Hanz úr Verzlunarskóla Íslands vann keppnina.“
Skólóvision var liður í Unglist, listahátíð ungs fólks, sem Hitt húsið í
Reykjavík stóð fyrir. Eftir sigurinn í
Skólóvision kom hljómsveitin Hanz
fram á ýmsum skemmtunum á vegum Verzlunarskólans og var fljótlega
farið að kalla hana skólahljómsveit
Verzlunarskólans. 0

Sannar sögur úr skólalífinu
Piltur í 3. bekk: „Átti þetta að vera Z?
Hvar lærðir þú eiginlega að skrifa?“
Svava stærðfræðikennari: „Pff ... Hvar
lærðir þú eiginlega að lesa?“

2002
✔ Mýrin eftir Arnald Indriðason hlýtur
Norrænu glæpasagnaverðlaunin

✔ Innanhússknattspyrnuvöllur í Grafarvogi
tekinn í notkun

✔ Stofnun lagadeildar Háskólans í Reykjavík
✔
✔

markar tímamót í lögfræðimenntun á
Íslandi
Jiang Zemin, forseti Kína, kemur í
opinbera heimsókn til Íslands
Hljómsveitin SigurRós gefur út geisladiskinn ( ) sem vekur mikla athygli víða
um Evrópu
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Nei, takk. Ég er ólétt
Í

svo spennt og ánægð að hana langaði
til að segja öllum frá því. En hún beið
eftir tækifærinu. Það kom þegar bekkurinn var úti að borða á Nemendamótsdaginn. Þegar henni var boðinn
drykkur sá hún fullkomið tækifæri og
svaraði: „Nei, takk. Ég er ólétt.“
Andlitið gjörsamlega datt af öllum
við borðið og augnablik ríkti dauðaþögn en svo samglöddust henni allir
og það sem eftir var af kvöldinu fór í
að tala um ungbörn og allt sem þeim
viðkemur.

hundrað ára sögu Verzlunarskólans
má finna fjölmörg dæmi um ungar
stúlkur sem orðið hafa barnshafandi meðan á skólagöngu þeirra stóð.
Áður fyrr var algengara að stúlkur
fengju ekki þann félagslega stuðning
sem til þurfti til að halda áfram námi
og því hættu þær margar í skólanum
þegar barnið fór að gera vart við sig
eða tóku sér tímabundið hlé. Undir
lok tuttugustu aldarinnar voru nokkur
dæmi um að bæði piltar og stúlkur
eignuðust barn á meðan þau voru enn
í skólanum og héldu jafnframt sínu
striki í náminu. Árið 2003 er til
dæmis að finna viðtal við unga stúlku
í Verzlunarskólablaðinu sem eignaðist
barn sumarið eftir 5. bekk. Tinna
Steindórsdóttir tók viðtalið og hún
segir svo frá:

Nemendamótskvöldið fór í að
ræða um ungbörn
„Guðrún Tinna Ingibergsdóttir, nemandi í 6.-L í Verzlunarskólanum, hafði
margt á sinni könnu síðastliðið sumar.
Þann 24. júlí eignaðist hún nefnilega
lítinn og fallegan dreng, Andra Frey.
Það er ekki auðvelt að vera bæði ung
móðir og nemandi í framhaldsskóla en
Tinna, eins og hún er alltaf kölluð, er
til fyrirmyndar á báðum sviðum. ...
Það var rétt fyrir jólaprófin í fimmta
bekk sem Tinna uppgötvaði að hún
átti von á barni. Þetta var auðvitað
mikið áfall. ... Það varð ekki mikið úr
jólaprófunum hjá henni þetta árið því
að í stað þess að lesa fyrir spænsku
eða ensku lá Tinna uppi í rúmi og las
bókina Meðganga og fæðing. Hún skoðaði alla möguleika en fóstureyðing
kom eiginlega aldrei til greina. Þegar
hún hafði ákveðið að eignast barnið

Guðrún Tinna eignaðist Andra Frey sumarið eftir að hún lauk 5. bekk.

setti hún sér líka strax það markmið
að klára skólann. Hún tók nú námið
mun alvarlegar og vildi standa sig betur. Hún gerði því áætlanir fyrir næstu
þrjú árin um hvernig hún ætlaði að
klára skólann. Hún ákvað að taka

sjötta bekk á tveimur árum, fjögur fög
í hvort sinn.
Þegar hún mætti í skólann eftir áramót ákvað hún að segja ekki bekkjarfélögum sínum alveg strax frá barninu
en þegar leið á janúar var hún orðin

Hamingjusöm en illa sofin
Aðfaranótt 24. júlí rann stundin svo
loksins upp. Tinna vakti móður sína
sem spýttist upp og spurði hvort hún
væri ekki örugglega með töskuna sína
og myndavélina. Stuttu seinna héldu
þær á sjúkrahúsið og þar lá Tinna með
hríðir í ellefu klukkustundir. Hún segir að hún hafi öskrað og gargað á alla
kringum sig og þá sérstaklega á móður
sína. ... Klukkutíma síðar kom Andri
litli í heiminn. Þegar Tinna fékk hann
í hendurnar segist hún gjörsamlega
hafa gleymt öllum verkjum og sársauka. Hún sleppti honum ekki næstu
fjóra klukkutímana og tímdi ekki að
leyfa neinum að halda á honum.
Aðeins mánuði síðar var Tinna mætt
í skólann og í jólaprófunum fékk hún
hæstu meðaleinkunn sem hún hefur
fengið í Verzló. Andri litli hefur þó ekki
gefið henni mikið færi á að sofa og oft
hefur verið erfitt að mæta algerlega
ósofin í skólann. En það hvarflar þó
aldrei að Tinnu að gefast upp því eins
og hún orðaði það sjálf: „Ég er svo
miklu ákveðnari í að ná langt núna því
þó að ég sé að gera þetta fyrir mig, þá
er ég líka að gera þetta fyrir Andra.““ 0

Hvað kostar að vera
Verzlunarskólanemi?
Blaðamaður Morgunblaðsins fór á stúfana í byrjun skólaárs haustið 2002 og
tók nokkra framhaldsskólanema tali til
að forvitnast um það hvað það kostaði
að vera ungur námsmaður. Björg Valgeirsdóttir, nemandi í 4. bekk Verzlunarskólans, varð fyrir svörum þegar
forvitnast var um eyðslu og lífsstíl
Verzlinga. Björg bjó í foreldrahúsum.
Hún sagðist vera fremur nægjusöm og
kaus að stilla eyðslunni í hóf til þess
að þurfa ekki að vinna með skólanum.
Á sumrin vann hún hins vegar í
Grasagarðinum í Laugardal og hafði
þannig nokkra fjármuni milli handanna, sem síðan fóru í fatakaup,
snyrtivörur, afþreyingu og skemmtanir
um veturinn. Björg reyndi að halda
kostnaði við fatakaup í lágmarki og
keypti helst á útsölum. Árið 2002
kostaði það um 10.000 kr. fyrir unga
stúlku að fara í klippingu og litun á

hárgreiðslustofu, snyrtivörur voru
einnig dýrar. Björg fór u.þ.b. einu
sinni í mánuði í bíó en bíómiðinn
kostaði 800 kr. og aðgangseyrir að
mánaðarlegum skólaböllum var 1800
kr. Kostnaðurinn var því fljótur að
vinda upp á sig. Björg sparaði töluvert
fé með því að taka nesti með sér í
skólann en taldi eigi að síður að hún
færi með um 50.000 kr. í mat á skólatíma yfir veturinn. Björg fékk góðan
stuðning frá foreldrum sínum sem
borguðu fyrir hana skólagjöldin en
þau voru 56.000 kr. fyrir árið. Hún
sagðist kaupa skólabækur fyrir um
40.000 kr. á hverju hausti en hún
verslaði einkum á skiptibókamarkaði
skólans og seldi einnig þar sínar
gömlu skólabækur. Samkvæmt könnun Morgunblaðsins kostaði skólaganga
Verzlunarskólastúlkunnar því um
250.000 kr. yfir veturinn. 0

2002

Eftir aldamótin stækkaði Verzlunarskólablaðið jafnt og þétt, blaðsíðurnar urðu fleiri, pappírinn fínni og
frá og með árinu 2003 var blaðið gefið út með harðspjaldakápu þannig að það líktist fremur bók en blaði.
Til að mæta auknum kostnaði við blaðið brugðu Verzlunarskólanemar á það ráð að bjóða fyrirtækjum að
nota nemendur, og síðar einnig kennara, úr skólanum sem fyrirsætur í auglýsingar sínar. Hér má sjá
einn nemanda í hlutverki fyrirsætu.
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Ný viðbygging við skólann vígð
Á

tíunda áratugnum efldist starfsemi Verzlunarskólans jafnt og
þétt og kom fljótlega í ljós að
húsnæði skólans var ekki nægilega
stórt. Á fundum skólanefndar árið
2000 var rætt um þörf skólans fyrir
viðbyggingu, en hún var metin á 3300
fermetra, bæði til að efla fyrirliggjandi
starfsemi og til þess að auka starfsnám, námskeiðahald o.fl. Nemendum
hafði fjölgað úr 900 í um 1000 og þar
með bekkjardeildum úr 36 í 40. Almennar kennslustofur voru einungis
32 og því skorti 8 stofur til þess að
allir bekkir ættu sína heimastofu. Þá
var ætlað að hátt í 300 nemendur
myndu í fyllingu tímans stunda verslunarstarfsnám.
Nokkurt þref varð milli skólans og
skipulagsnefndar Reykjavíkur um bílastæði vegna nýbyggingarinnar og
drógust því framkvæmdir, en á fundi
skólanefndar 26. mars 2001 var skólastjóra falið að láta gera grunn- og
vinnuteikningar. Fundur var haldinn
með íbúum í nágrenni skólans í maí
og kom þar fram óánægja þeirra með
ágang nemenda Verzlunarskólans og
Háskólans í Reykjavík við bílastæði
þeirra. Einnig var rætt um notkunarmöguleika hússins, ekki síst með hliðsjón af tengibyggingu milli þess og
háskólahússins.
Uppnám í Háskólanum
í Reykjavík
Á fundi skólanefndar 4. september
kom fram að stjórn SVÍV (Sjálfseignarstofnunar Verslunarráðs Íslands um
viðskiptamenntun) hefði heimilað og
styddi fyrirhugaða viðbyggingu. „Eitt
hafi þó komið á óvart og það er að
fyrirhuguð tengibygging [milli skólanna] hafi valdið uppnámi hjá Háskólanum í Reykjavík og þeir hafi
lagst gegn henni. Ákveðið var að
teikna hana en hún verði ekki reist í
bili.“ Annars var ákveðið að láta léttleika ráða við útlitshönnun og fylgja
hugmyndum arkitekta um mikið gler
móti suðri og norðri en þó vildu
skólanefndarmenn fá ítarlegri hugmyndir um útfærsluna. Byggingarframkvæmdum var hins vegar seinkað

Viðbygging Verzlunarskólans var tekin í notkun haustið 2003.

þar sem ekki náðust samningar við
menntamálaráðuneytið um fjölgun
nemenda og þótti ljóst að starfsnámi
yrði ekki ýtt úr vör í bili.
Á fundi skólanefndar 19. nóvember
2001 fór Hrafnkell Thorlacius arkitekt
yfir hugmyndir um stækkun bókasafnsins um 350–400 fermetra sem
hægt yrði að bjóða út um leið og viðbyggingin nýja yrði boðin út. Skólanefnd samþykkti á fundi 3. júní 2002
að hefja framkvæmdir við viðbygginguna 1. júlí og yrði hún tilbúin til
kennslu haustið 2003, en þá um sumarið hæfust breytingar á bókasafninu
og yrði þeim lokið fyrir haustið 2004.
Gunnari Helga Hálfdanarsyni formanni var falið að taka málið upp við
stjórn SVÍV. Kostnaði við bókasafnið

Tveir nýir fyrirlestrasalir bættust við þegar viðbyggingin var tekin í notkun. Græni salurinn sem hér sést er
annar þeirra.

2003

var mætt með því fé sem sparaðist við
frestun tengibyggingar við háskólahúsið. Góð þátttaka var í útboði byggingarinnar og stækkunar bókasafnsins. Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á
335 milljónir, en hæsta boð var upp á
353 milljónir. Lægstbjóðendur buðu
277 milljónir og fengu verkið, Ólafur
og Gunnar ehf.
20 nýjar kennslustofur
Á fundi skólanefndar 18. ágúst 2003
kom fram að framkvæmdir „við viðbyggingu ganga hægt en örugglega og
ljúka á frágangi 20 kennslustofa fyrir

skólasetningu en sölum og stigagangi
verður þá ólokið ásamt utanhússfrágangi“. Nemendur gátu því hafið nám
í nýju viðbyggingunni haustið 2003 og
var öllum framkvæmdum við viðbygginguna lokið nokkrum vikum eftir
skólasetningu. Byggingin var formlega
tekin í notkun við hátíðlega athöfn
mánudaginn 3. nóvember 2003 en þá
afhenti Kolbeinn Kristinsson, formaður SVÍV, skólanum bygginguna. Viðbyggingin er á fjórum hæðum, í henni
eru alls 20 kennslustofur og tveir salir
sem eru sérstaklega hannaðir með
námskeiðahald í huga. 0

Hvað er SVÍV?
SVÍV er skammstöfun fyrir Sjálfseignarstofnun Verslunarráðs Íslands um viðskiptamennun. Markmið hennar er að auka samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs innbyrðis sem og gagnvart öðrum þjóðum með því að efla og auka
viðskiptatengda menntun, rannsóknir og nýsköpun á framhalds- og háskólastigi sem nýtist atvinnulífinu. Í þeim tilgangi rekur hún Verzlunarskóla Íslands, sem er framhaldsskóli, og Háskólann í Reykjavík. Stjórn Verslunarráðs
Íslands myndar fulltrúaráð SVÍV og fer með æðsta vald í málefnum hennar.
Stjórn SVÍV skipar skólanefnd Verzlunarskólans. Stjórn SVÍV fjallar um
fræðslumál og fræðslustarf í landinu og markar heildarstefnu stofnunarinnar
í menntamálum. Auk þess fer hún með eftirlitshlutverk gagnvart skólanefnd
Verzlunarskólans. Hún heldur fundi eftir þörfum og sérstaka fundi þar sem
rekstraráætlanir, fjárfestingaráætlanir, ársreikningar og önnur mál skólanna
eru til afgreiðslu. Að öðru leyti starfa skólanefnd og háskólaráð að sérmálum
skólanna. SVÍV ábyrgist skuldbindingar Verzlunarskóla Íslands með eignum
sínum. Framkvæmdastjóri Verslunarráðs Íslands skal bera ábyrgð á framkvæmdastjórn stofnunarinnar. Rekstur, fjármálaumsýsla, áætlanagerð og bókhald Verzlunarskóla Íslands er í umsjón skólastjóra. 0
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Sókrates og Da Vinci
haukar í horni
Aukið alþjóðlegt samstarf

Á

öðrum löndum. Erlend
samskipti hafa á undanförnum árum orðið æ
ríkari þáttur í starfi skólans og hefur Kirsten
Friðriksdóttir verið verkefnisstjóri alþjóðasamskipta frá árinu 2000.
Auk ofangreindra samskipta við erlenda skóla
hefur Verzlunarskólinn
tekið á móti erlendum
aðstoðarkennurum í
tungumálum, en sú starfsemi er styrkt af
Sókrates-menntaáætlun
Evrópusambandsins. Erlendu gestirnir hafa aðstoðað við kennslu í sínu
móðurmáli og um leið
Árið 2000 heimsóttu nemendur á alþjóðabraut skóla í Póllandi.
gefið nemendum færi á
Evrópusambandinu og skólanum sjálfað öðlast innsýn í líf og menningu
um. Þá hefur skólinn tekið þátt í
annarra þjóða. Veturinn 2004 voru til
skólaþróunarverkefnum innan
að mynda aðstoðarkennarar bæði frá
Sókrates-áætlunar ESB í samstarfi við
Frakklandi og Danmörku í Verzlunarerlenda skóla og má þar nefna verkefni
skólanum.
sem hefur það að markmiði að útbúa
Kennarar Verzlunarskólans hafa
tæki til sjálfsmats með það fyrir augeinnig átt þess kost að heimsækja
um að bæta kennsluferlið.
erlenda skóla og taka þátt í alþjóðlegAuk þess hafa nemendur og kennarum verkefnum sem bæði eru styrkt af
ar skólans tekið þátt í námstefnum sjö
norrænna skóla sem haldnar eru til
skiptis á Norðurlöndunum. Þá hafa
nemendur tekið þátt í verkefni sem
nefnist European Youth Parliament og
skipulagt er á vegum Evrópusambandsins. Mörg verkefna skólans hafa,
auk styrkja frá Sókrates-áætlun ESB,
fengið styrki úr Leonardo da Vincistarfsmenntasjóðnum og frá norrænum styrkjaáætlunum, þar á meðal
Nordplus.
Enn er ónefnt að nemendur skólans
hafa getað sótt um styrk til Leonardoáætlunarinnar svo þeir geti dvalið á
Spáni eða í Austurríki í þrjá mánuði
yfir sumarið. Meðan á dvölinni stendur eru nemendur í tungumálanámi í
Haustið 2001 fóru nokkrir nemendur á alþjóðabraut til Japans ásamt Kirsten Friðriksdóttur kennara
einn mánuð en vinna hin margvíslegsínum. Hér sjást þau í skoðunarferð um Tokyo.
ustu störf í tvo mánuði. Nemendur

alþjóðabraut Verzlunarskólans
eru kenndar greinar sem tengjast alþjóðaviðskiptum. Þessar
greinar eru alþjóðafræði, alþjóðahagfræði, alþjóðamarkaðsfræði og menningarfræði. Í alþjóðafræðinni er lögð
áhersla á að veita nemendum innsýn í
menningu og viðskiptaumhverfi annarra landa og þá einkum Evrópu, Asíu
og Ameríku. Mikil áhersla er lögð á að
þjálfa nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum. Stór liður í náminu eru því
verkefni sem nemendur á alþjóðabraut vinna með nemendum í samsvarandi námi víða um heim. Verkefnin eru að mestu leyti unnin í gegnum
Netið, nemendur búa til heimasíðu
um verkefnin og eiga í tölvupóstsamskiptum við jafnaldra sína í hinum
ólíku samstarfslöndum. Hafa nemendur á alþjóðabraut átt þess kost að
heimsækja samstarfsskóla í öðrum
löndum og í sumum tilfellum hlotið
til þess styrk úr Comenius-styrkjakerfi
Evrópusambandsins. Meðal þeirra
landa sem nemendur hafa heimsótt á
undanförnum árum eru Pólland, Japan, Ítalía og Austurríki.
Það eru ekki eingöngu nemendur
sem eiga í samstarfi við nemendur í

sem tekið hafa þátt í þessari áætlun
hafa fengið það metið sem þriggja eininga valfag í skólanum. 0

Forvarnir gegn þunglyndi
Árið 2004 var að frumkvæði Foreldrafélags Verzlunarskólans og Péturs Haukssonar geðlæknis, sem þá
var stjórnarmaður í félaginu, farið af
stað með rannsókn í skólanum til að
kanna þunglyndistilhneigingar hjá
nemendum í 3. bekk. Rannsóknin er
hluti af stærra verkefni sem nefnist
„Hugur og heilsa“ og hefur að mestu
verið unnið í grunnskólum í landinu.
Verzlunarskólinn er fyrsti framhaldsskólinn sem tekur þátt í verkefninu.

Rannsóknin fer þannig fram að lagður er spurningalisti fyrir alla nemendur í 3. bekk sem miðar að því að
finna þá nemendur sem virðast hafa
tilhneigingu til þunglyndis. Í framhaldinu er hluta þeirra nemenda sem
verst koma út úr könnuninni boðið
að taka þátt í námskeiði sem hefur
það markmið að koma í veg fyrir
þunglyndi hjá þeim síðar á ævinni.
Síðan er fylgst með líðan þeirra og
hún borin saman við líðan saman-

2003

Aukinn
þekkingarþorsti
Auður Ósk Vilhjálmsdóttir útskrifaðist
af alþjóðabraut Verzlunarskólans vorið 2004. Í viðtali við Viðskiptablaðið
í júní sama ár segir hún frá náminu
og lokaverkefni sínu í alþjóðafræði
sem fjallaði um samskipti Íslands við
Kína. Hún segist hafa lært mikið á
því að vera á alþjóðabraut í Verzlunarskólanum og bætir við: „Ég finn að
krakkarnir í bekknum hafa þroskast
mikið og vitneskja þeirra um hvað er
að gerast í heiminum hefur aukist til
muna. Eftir að hafa lært um Evrópusambandið, lært meira í landafræði,
um alþjóðavæðinguna, trúarbrögð
og sambönd okkar við umheiminn,
hefur áhugi okkar allra aukist og
löngun í meiri vitneskju einnig.“ 0

2003
✔ Nýr Barnaspítali vígður við Landspítala-

burðarhóps sem ekki tók þátt í
námskeiðinu. Nemendur í samanburðarhópnum fá einnig upplýsingar
um niðurstöður könnunarinnar og
eru því betur á varðbergi gagnvart
einkennum þunglyndis en ella. Foreldrafélag Verzlunarskólans fékk styrk
frá Oddfellow-stúkunni nr. 5 Þórsteini til þriggja ára til þess að kosta
rannsóknina á nýnemum í skólanum
en það er Eiríkur Örn Arnarson sálfræðingur sem stýrir henni. 0

2004

✔
✔
✔
✔
✔

Háskólasjúkrahús
Japanski rithöfundurinn Haruki Murakami
heldur fyrirlestur í Háskóla Íslands
Kvikmyndin Nói albínói eftir Dag Kára
Pétursson frumsýnd á Íslandi
Feður á Íslandi öðlast sjálfstæðan rétt til að
taka sér þriggja mánaða fæðingarorlof
Bandaríkjamenn og Bretar gera innrás í
Írak. Saddam Hussein steypt af stóli
Jarðskjálfti í Íran. Borgin Bam rústir
einar. Yfir 150.000 manns farast
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Nylon-stelpurnar
í Verzló
Árið 2004 sló hljómsveitin Nylon eftirminnilega í gegn hjá unglingum
landsins og vakti mikla athygli fjölmiðla, meðal annars fyrir þær sakir að
fagmenn í tónlistarbransanum höfðu
valið stúlkurnar saman og stofnað
hljómsveit með þeim sem ætlað var að
slá í gegn. Fyrsta lag Nylonstúlknanna
Klara Ósk Elíasdóttir.

var smellurinn „Lög unga fólsins“ sem
upphaflega var fluttur af hljómsveitinni Unun.
Tvær stúlkur í Nylon-hópnum
stunduðu nám í Verzlunarskólanum á
þessum tíma, Steinunn Camilla Sigurðardóttir sem lauk stúdentsprófi
vorið 2004 og Klara Ósk Elíasdóttir
sem útskrifaðist ári síðar. Þær höfðu
áður vakið athygli fyrir sönghæfileika
sína þegar þær fóru með hlutverk í
söngleiknum Sólsting sem settur var
upp á Nemendamótinu í byrjun árs
2004. 0

„Kaupmannahöfn, Brussel og Amsterdam.“ Þannig hljómaði lokasvar Björns Braga Arnarsonar í úrslitum
Gettu betur árið 2004 og tryggði það liði Verzlunarskólans sigur í keppninni í fyrsta skipti. Björn Bragi er til
hægri á myndinni en aðrir í liðinu eru Steinar Örn Jónsson og Hafsteinn Viðar Hafsteinsson.

Mælskur og minnugur
Björn Bragi Arnarson nemandi

V

orið 2004 bar lið Verzlunarskólans bæði sigur úr býtum í
MORFÍS-ræðukeppninni og í
spurningakeppni framhaldsskólanna,
Gettu betur. Þetta var í fyrsta sinn sem
Verzlunarskólinn fór með sigur af
hólmi í spurningakeppninni en liðið
mætti Borgarholtsskóla í úrslitum og
sigraði með 23 stigum gegn 21 stigi.
Björn Bragi Arnarson lék stórt hlutverk í spurningaliði Verzlunarskólans.
Hann var jafnframt lykilmaður í
ræðuliðinu og hlaut titilinn „Ræðumaður Íslands“ í Morfís-keppninni
vorið 2004. Árið eftir lék hann sama
leikinn þegar ræðulið Verzlunarskólans
sigraði lið Fjölbrautaskólans í Breiðholti í keppni um Morfís-bikarinn.

Árangur Björns Braga vakti töluverða athygli bæði innan skólans og
utan. Í viðtali við Morgunblaðið í maí
2005 segir hann að mikill munur sé á
því að rökræða við aðra í ræðukeppnum og lífinu sjálfu. Í Morfís er
dregið um afstöðu liða til umræðuefna en þegar út í lífið er komið
þurfa menn að fara eftir eigin sannfæringu. „Ég les mikið og reyni að
vera vel inni í þjóðfélagsumræðunni,“
segir Björn Bragi. Aðspurður segist
hann hafa mikinn áhuga á stjórnmálum sem og þjóðfélagsumræðu allri en
eiga eftir að finna sér bás þar. „Ég
held að besta ráðið sé að hlusta á
aðra – það hafa allir eitthvað til síns
máls.“ 0

Steinunn Þóra Camilla Sigurðardóttir.

Starfsmenn bókasafnsins raða bókum í nýjar hillur. Frá vinstri eru Steinunn Stefánsdóttir bókasafnsstjóri,
Helga Guðlaugsdóttir bókavörður og Margrét Geirsdóttir bókasafnsfræðingur.

Nýtt bókasafn
tekið í notkun
Nýnemar í pokahlaupi í Húsdýragarðinum í Laugardal.

Í maí 2004 var hið nýja bókasafn
Verzlunarskólans opnað í tæplega 400

Nýnemar í grillpartí
Í Verzlunarskólanum eru engir busar,
aðeins nýnemar, og dagurinn sem
eldri nemendur bjóða þá velkomna í
skólann nefnist nýnemadagur.
Um aldamótin 2000 þróaðist nýnemadagurinn smám saman úr því
að vera hefðbundið kaffiboð og
skemmtikvöld í að vera hálfgerð útihátíð. Farið var með nýnemana í eins
konar útilegu innan borgarmarkanna

þar sem grillaðar voru pylsur og síðan brugðið á leik með ýmsum hætti.
Um kvöldið hefur yfirleitt verið
slegið upp skemmtikvöldi og stígur
þá stjórn Nemendafélagsins á
stokk, kynnir sjálfa sig og sínar
nefndir, og eldri nemendur fá að
gera góðlátlegt grín að nýnemunum, oftar en ekki með hjálp myndbandsupptökuvélar. 0

2004

Ung Verzlunarskólastúlka sinnir heimalærdómi á
bókasafni skólans.

fermetra viðbyggingu sem byggð var
ofan á gamla safnið. Með nýja safninu
var aðstaða nemenda til heimanáms
bætt til muna auk þess sem bókakostur skólans fékk aukið rými. Þá eru á
safninu tölvur með aðgangi að mörgum rafrænum gagnasöfnum og
nettengingu. Einnig er hægt að lesa
dagblöð og tímarit á safninu og fá
bækur, geisladiska og DVD-diska að
láni. Þrír starfsmenn vinna á bókasafninu, Steinunn Stefánsdóttir bókasafnsfræðingur sem jafnframt er bókasafnsstjóri, Margrét Geirsdóttir bókasafnsfræðingur og Helga Guðlaugsdóttir
bókavörður. 0

2005
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Er líf að loknum kennsludegi?
Alda Jóna Nóadóttir og Eiríkur Björnsson kennarar

N

emendur Verzlunarskólans hafa
jafnan haft töluverðan áhuga á
lærimeisturum sínum og viljað
forvitnast um það hvort þeir eigi sér
líf að loknum kennsludegi. Í Verzlunarskólablaðinu má með reglulegu millibili lesa viðtöl við kennara skólans og
verður hér gripið niður í tvö þeirra.
Ekki í þessu vegna peninganna
Alda Jóna Nóadóttir hóf að kenna við
Verzlunarskólann árið 2001 og kennir
hagfræði, stjórnun og markaðsfræði.
Hún segir svo frá sjálfri sér í Verzlunarskólablaðinu árið 2004: „Ég er 27 ára
gömul sveitastelpa, fædd og uppalin á
Hellu á Rangárvöllum og bjó þar
þangað til ég var 18 ára þegar ég flutti
til Reykjavíkur. Ég er stúdent frá
Menntaskólanum við Hamrahlíð og
með B.Sc.-próf í alþjóðamarkaðsfræði
frá Tækniháskóla Íslands. Svo á ég
yndislegan 4 ára gamlan son sem heitir Kolbeinn Nói og við búum tvö í lítilli, krúttlegri íbúð í Hafnarfirði.“
Þegar hún er spurð út í kennarastarfið og launakjörin segir Alda: „Mér
finnst að grunnlaun kennara mættu
vera hærri og ég held að fæstir kennarar séu í þessu vegna peninganna heldur frekar vegna þess að þetta er
skemmtilegt og gefandi starf. Svo er
þetta líka þægilegt fyrir fólk sem á lítil
börn, maður er ekki að [kenna] lengi á
daginn, getur svolítið ráðið vinnutímanum utan kennslustunda og notað

2004

Alda Jóna Nóadóttir ásamt vinkonum sínum í söngsveit Verzlunarskólakvenna sem tróð upp á árshátíð árið 2005. Frá vinstri eru Þorgerður Aðalgeirsdóttir
þýskukennari, Klara Hjálmtýsdóttir námsráðgjafi, Alda Jóna og Berglind Helga Sigurþórsdóttir námsráðgjafi.

kvöldin þegar barnið er sofnað.“ Þá
segist Alda Jóna vera ánægð með
Verzlunarskólann sem vinnustað: „Ég
hef auðvitað engan samanburð en það
er mjög gott að vera hér, skemmtilegt
fólk og góður mórall.“
Andlega sinnaður fótboltafíkill
Eiríkur Björnsson sagnfræðingur hóf

Eiríkur Björnsson sést hér í hestaferð
Starfsmannafélagsins ásamt samstarfsfólki sínu í
sögu- og félagsfræðideild, Huldu Sigurborgu
Sigtryggsdóttur og Heiðrúnu Geirsdóttur.

✔ Framkvæmdir hefjast við stærstu virkjun
✔
✔
✔
✔

störf við Verzlunarskólann haustið
1994 og hefur kennt bæði sögu,
stjórnmálafræði og félagsfræði við
skólann. Hann segir svo frá: „Ég hélt
fyrst að krakkar í Verzló væru mjög
snobbaðir og eitthvað öðruvísi en
krakkar í öðrum menntaskólum eins
og vill loða við skólann. Þegar ég byrjaði að kenna hér komst ég að því að
það eru bara ósköp venjulegir krakkar
hérna. Mér finnst einnig mjög gaman
að bera saman nemendur Verzlunarskólans við nemendur úr öðrum skólum og þá finnst mér bera af hversu
samgangurinn á milli árganga er góður
hérna og félagslífið öflugt.“
Um draumabekkinn segir Eiríkur:
„Draumabekkurinn myndi innihalda
áhugasama nemendur sem fylgjast vel
með í tímum og koma vel lesnir í
hvern tíma. Ekki skemmdi fyrir ef þeir
hefðu áhuga á efninu og hefðu skoðanir á hlutunum og ég vil alls ekki að
það ríki grafarþögn í tímum hjá mér,
það sýnir bara áhugaleysi.“
Eiríkur lýsir sjálfum sér sem andlega sinnuðum fótboltafíkli og segist
nota frítíma sinn til að sækja ráðstefnur og endurmenntunarnámskeið
– lesa góðar bækur, hlusta á tónlist
og spila fótbolta, auk þess sem hann

nýtir tímann til að vera með fjölskyldu sinni, en Eiríkur er giftur
Hrefnu Róbertsdóttur sagnfræðingi og
á með henni tvö börn. 0

Vel menntaðir kennarar

landsins við Kárahnjúka
Fjölmiðlafrumvarp ríkisstjórnarinnar
veldur miklum deilum
Mikill innanlandsófriður í Írak. Sjálfsvígssprengjuárásir setja mark sitt á daglegt líf
Jarðskjálfti á hafsbotni við Indónesíu
veldur einhverjum mestu hörmungum
sögunnar. Um 200 þúsund manns farast
Tíu Austur-Evrópuríki fá aðgang að
Evrópusambandinu

Veturinn 2004–2005 voru 83 kennarar starfandi við Verzlunarskólann.
Langflestir, eða 28, höfðu lokið BAprófi. Þá höfðu 17 til viðbótar lokið
BS-prófi og fjórir B.Ed.-prófi. Fjöldi
kennara hafði einnig lokið kennsluréttindanámi. Þessar tölur eru að
mörgu leyti sambærilegar við þá niðurstöðu sem fékkst þegar menntun
kennara í Verzlunarskólanum veturinn 1979–1980 var skoðuð. Lang-

2004

flestir kennarar skólans á þeim tíma
höfðu lokið BA-prófi. Árið 1980
höfðu aðeins þrír kennarar lokið
MA-gráðu en árið 2005 voru þeir
orðnir sjö og þrír að auki sem lokið
höfðu MS-gráðu.
Einn kennari við skólann árið
2005 var með doktorspróf, Ingi
Ólafsson aðstoðarskólastjóri. Annars
var kennarahópurinn í heild svona
samsettur:

2005

Sannar sögur úr skólalífinu
Hrafnhildur frönskukennari: „Notaðirðu
Babelfish-þýðingarvélina við að gera
stílinn?“
Piltur í 5. bekk: „Eh, já?“
Hrafnhildur frönskukennari: „Það er
nokkuð ljóst að þú hefur ekki lesið yfir
þýðinguna, hérna stendur: „Hún hleypur eins hratt og dós.““
Piltur í 5. bekk: „She runs as fast as she
can.“
Stúlka í 6. bekk: „Af hverju fékk ég ekki
fullt fyrir þessa spurningu?“
Gunnar íslenskukennari: „Uuu, ég veit
það ekki. Maður getur ekki vitað allt.“

Piltur í 5. bekk: „Tæknin er orðin svo
mögnuð! Ég fór til dæmis á þetta
Internet í gær og sá öll skrópin mín
á einum stað! Magnað!“
Dr. scient.:
Cand.mag.:
Cand.oecon.:
Cand.jur.:
Cand.merc.:
MA:
MS:
BA:
BS:
B.Ed.:
Íþróttakennarapróf:
Annað:

1
3
5
2
1
7
3
28
17
4
4
8
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Nýtt og öflugt námstæki
Verzlunarskólinn hefur fjarkennslu

V

eturinn 2000–2001 ræddi skólanefnd töluvert um stefnumörkun
á grundvelli tillagna sem Þorvarður Elíasson skólastjóri lagði fram.
Þar var meðal annars kveðið á um
markvissa þjálfun kennara í kennsluumhverfinu WebCT í því skyni að
taka upp fjarnám. Jón Ingvar Kjaran,
kennari við skólann, var ráðinn til
þess að vinna að viðskiptaáætlun í
samráði við Iðntæknistofnun og að
því skyldi stefnt að bjóða í tilraunaskyni upp á fjarnám í ensku í 6. bekk
og sögu í 4. eða 5. bekk haustið 2001.
Mögulegt að ná til nýrra nemenda
Á fundi skólanefndar 29. október 2001
var rætt um dreif- og fjarnám og ekki
síst um fartölvuvæðingu kennara.
Kennurum gafst kostur á að kaupa fartölvu með stuðningi skólans, allt að

Rúnar Ingi Einarsson var forseti Nemendafélagsins veturinn 2004–2005. Hér sést hann
ásamt föður sínum, Einari Kristni Jónssyni, en
hann var forseti Nemendafélags Verzlunarskólans veturinn 1976–1977. Einar Kristinn er
nú framkvæmdastjóri ráðgjafarfyrirtækisins
Storevision-Europe.

2005
✔ Ingibjörg Sólrún Gísladóttir kosin for✔
✔
✔
✔

maður Samfylkingarinnar
Sjón hlýtur Bókmenntaverðlaun
Norðurlanda
Davíð Oddsson utanríkisráðherra hverfur
af vettvangi stjórnmála og sest í stól
seðlabankastjóra
Hryðjuverk í neðanjarðarlestakerfi og
strætisvögnum í miðborg Lundúna
Fellibylurinn Katarina veldur miklum
skaða í Lousiana-ríki í Bandaríkjunum.
Fjöldi fólks lætur lífið

100 þús. kr. framlagi á kennara í fullu
starfi. Á þessum fundi var lögð fram ítarleg stefnumörkun fyrir fjarkennslu
sem yfirstjórn skólans hafði tekið saman með Jóni Ingvari Kjaran. Þar kemur
fram að markmiðið var að færa „nemendum skólans öflugt námstæki sem
auðveldar þeim að ná tökum á námsefninu utan kennslustunda og án
kennara“. Með þessu móti gætu nemendur stjórnað námi sínu þótt þeir
kæmust ekki í kennslu vegna veikinda,
íþróttaferða eða af öðrum ástæðum.
Jafnframt er tekið fram að með þessum
hætti geti kennarar einnig sinnt þeim
nemendum betur sem af einhverjum
ástæðum geta ekki sótt tíma, og jafnframt aðstoðað sérstaklega þá sem hafa
ekki sýnt fullnægjandi árangur í hefðbundnu bekkjarnámi.
Í fundargerð skólanefndar segir ennfremur: „Dreifkennslutæknin tekur
sæti „aðstoðarkennara“ sem gefur
hverjum einstökum nemanda þann
tíma sem hann þarf og þegar hann
þarf.“ Þetta nýja fyrirkomulag skapar
skólanum „möguleika á að ná til nýs
nemendahóps sem ekki vill eða getur
stundað hefðbundið nám við skólann
skv. stundaskrá“. Þá var gert ráð fyrir
að hægt væri að nota dreifnámið til að
koma á „þriggja ára námi til stúdentsprófs, þar sem eitt ár (33 einingar)
yrði alfarið tekið í dreifnámi, utan
stundaskrár“. Markmiðið var að ná
„helmingi allrar dreifkennslu á Íslandi
á sviði viðskipta, tölvunotkunar og
upplýsingatækni á næstu 6 árum“.
Ýtt úr vör 2004
Í desember 2002 var ákveðið að hefja
markvissan undirbúning fjarkennslu
og var gert ráð fyrir að hún væri orðin
virkur hluti af starfi skólans haustið
2004. Þórður Hauksson kerfisstjóri
skólans var fenginn til að vinna
skýrslu um undirbúning fjarnáms og á
grundvelli hennar studdi skólanefnd
áframhaldandi þróun og vinnu. Jafnframt var staða fjarnámsstjóra við skólann auglýst og sóttu 20 manns um
stöðuna. Á fundi skólanefndar 21.

febrúar 2003 var
ákveðið að ráða Axel
V. Gunnlaugsson
tölvunarfræðing í
starfið.
Axel hóf þegar
undirbúning fjarnámsins og var
ákveðið að nota
kennslukerfið TLM
(The Learning
Manager) og
byggja námið að
mestu leyti upp á
gagnvirku efni
sem væri þó
þannig úr garði gert að það gæti staðið
sjálfstætt, þ.e. án þess að kennari
fylgdi nemendum eftir og færi yfir
verkefni þeirra. Sumarið 2003 fór fjarnámið rólega af stað með stöku námskeiðum í vélritun og síðar ensku og
stærðfræði. Um haustið bættust fleiri
námskeið við og nemendum fjölgaði.
Fjarnáminu var svo formlega ýtt úr vör
haustið 2004 en þá var lokið tæknilegri uppbyggingu kerfisins og gerð
flestra námsáfanga til verslunarprófs.
Kennarar Verzlunarskólans lögðu á sig
mikla vinnu við að undirbúa námsefni
sem í flestum tilvikum var frumsamið
með fjarnámið í huga. Áhersla var lögð
á að búa til heildstætt námsumhverfi
þar sem allt efni væri á íslensku, bæði
námsefni og hugbúnaður.
Vaxandi aðsókn
Veturinn 2004–2005 var ágæt aðsókn
að fjarnáminu, til að mynda skráðu 90
manns sig í námið í janúar 2005.
Töluvert var um að nemendur í dagskólanum skráðu sig í fjarnámið til að
bæta sig í einstökum fögum, en einnig
var töluvert um að fólk sem ekki
tengdist skólanum á neinn hátt skráði
sig í námið. Hugmyndin með fjarnáminu var enda sú að bjóða upp á nám
sem gæti nýst þeim sem gjarnan vildu
mennta sig betur en gætu ekki sótt
nám í hefðbundnum dagskóla af einhverjum sökum. Fjarnáminu var því
að einhverju leyti ætlað að koma í

Forvarnadagur
árviss atburður
Í febrúar 2004 var forvarnadagur
haldinn í fyrsta skipti í Verzlunarskólanum. Tilraunin gafst mjög vel og var
ákveðið að endurtaka leikinn. Miðvikudaginn 2. febrúar 2005 var hefðbundin kennsla brotin upp og nemendum boðið upp á fjölbreytta dagskrá sem miðaði að því að vekja þá til
umhugsunar um ýmis þjóðfélagsleg
málefni og eigin fordóma. Fjallað var

um samkynhneigð, átröskunarsjúkdóma, kynlífshegðun, krabbamein,
einelti, fíkniefni, áfengi og markaðssetningu tóbaks. Fræðslan fór einkum
fram í fyrirlestraformi og fékk hver
nemandi stundaskrá sem hann þurfti
að safna í þremur stimplum til að
uppfylla mætingarskilyrði, en einn
stimpill var veittur fyrir hvern viðburð
sem nemandinn tók þátt í. 0

2000–2005

staðinn fyrir öldungadeild eða fullorðinsfræðslu. Þá var einnig gert ráð fyrir
því að áhugasamir og duglegir grunnskólanemendur gætu tekið einstaka
námskeið í fjarnámi og þannig búið
sig undir frekara nám í framhaldsskóla. Til að mynda útbjó Svava Þorsteinsdóttir stærðfræðikennari
kennsluefni sem ætlað var nemendum
sem væru að búa sig undir samræmdu
prófin í grunnskóla. Töluverð aðsókn
var að þessu námskeiði og létu nemendur mjög vel af því.
Þrátt fyrir að fjarnámið gæfi mjög
góða raun skólaárið 2004–2005 voru
nokkuð skiptar skoðanir um framkvæmd þess, einkum var deilt um
hvort rétt væri að byggja námið upp
sem sjálfsnám nemandans eða hvort
kennari ætti að fylgja hverjum nemanda eftir og veita honum aðstoð og aðhald eftir þörfum. Um eitt voru menn
þó sammála, að tilraunin með fjarnámið hefði gefist vel og að í því væri mikill
vaxtarbroddur. Ljóst var að fjarnámið
yrði sífellt stærri liður í starfi skólans í
framtíðinni. Því var ákveðið að taka
upp kennslukerfið WebCT en það býður upp á fjölbreyttari möguleika í miðlun námsefnis á Netinu en það kerfi
sem hafði verið notað. Sigurlaug Kristmannsdóttir var ráðin fjarkennslustjóri
í byrjun skólaárs 2005–2006 en Axel V.
Gunnlaugsson hafði horfið til annarra
starfa um vorið. 0

Bindindi
borgar sig ...
Nemendur Verzlunarskólans sem
aldrei eða mjög sjaldan drekka
áfengi og þeir sem ekki reykja voru
almennt með hærri meðaleinkunn á
jólaprófunum. Þetta er niðurstaða
könnunar sem Verzlunarskólablaðið
lét gera í ársbyrjun 2005. Þar kemur
meðal annars í ljós að þeir sem ekki
neyta áfengis fengu að meðaltali
7,32 á prófunum en þeir sem drekka
3–4 sinnum í mánuði voru að meðaltali með 6,63 í einkunn. 0
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Sérhæft nám fyrir verslunarfólk
S

amtök verslunar og þjónustu,
Verzlunarmannafélag Reykjavíkur og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) fóru þess á leit við Verzlunarskóla Íslands í maí 2004 að skólinn tæki að sér að sjá um framkvæmd
eins og hálfs árs tilraunanáms í
svokölluðum „verslunarfagskóla“. Í
samstarfssamningi segir að VÍ taki að
sér framkvæmd á grundvelli
námskrár sem FA geri, auk skilgreininga sem stýrihópur fulltrúa ofangreindra fyrirtækja og stofnana hafi
samþykkt. Markmiðið með náminu
var „að veita starfsfólki á vinnumarkaði tækifæri til að afla sér menntunar
eða bæta stöðu sína“ og „styrkja samkeppnishæfni atvinnulífsins“.
Náminu var ætlað að auka færni
nemenda með fernum hætti, þ.e. persónufærni þeirra, almenna færni,
verslunarfærni og sérstaka færni, þar
sem sérhæfing á einhverju sviði átti
sér stað. Að auki var lagt upp með að
mjög náið samstarf yrði á milli vinnustaðar og skóla þannig að víxlverkun
yrði á milli skólanáms og vinnustaðanáms. Var gert ráð fyrir að sérstakur
leiðbeinandi, starfsþjálfi, bæri ábyrgð
á að starfsmaður fengi þá þjálfun og

Hildur Friðriksdóttir, verkefnisstjóri
verslunarfagnáms.

Nemendur í verslunarfagnámi í kennslustund hjá Berthu Sigurðardóttur enskukennara.

þekkingu á vinnustað sem námskráin
krefðist. Verzlunarskólinn lagði ennfremur áherslu á ábyrgð og þátttöku
af hálfu vinnustaðarins. Þannig sækir
til dæmis vinnustaður, starfsmaður og
starfsþjálfi sameiginlega um námsvist í
verslunarfagnáminu.
Hildur Friðriksdóttir var ráðin til að
stjórna þessu námi. Hún hafði útskrifast með verslunarpróf úr Verzlunarskólanum árið 1971 og starfað sem
blaðamaður um skeið en síðar lokið
BA-prófi í félags- og atvinnulífsfræði
og MA-prófi í félagsfræði, með áherslu
á starfsumhverfi og líðan starfsmanna
á vinnustöðum.
Verzlunarskólinn fékk styrk frá
Starfsmenntasjóði verslunar- og skrifstofufólks til að koma verslunarfagnáminu á fót og Starfsmenntaráð veitti
einnig styrk til námsefnisgerðar. Gert

var ráð fyrir því frá upphafi að útbúa
þyrfti námsefni svo til frá grunni
þannig að það yrði aðlagað kennslunni í stað þess að kennsluefnið yrði
stýrandi þáttur í fræðslunni. Verslunarfagskólinn var síðan settur í fyrsta
skipti 5. janúar 2005. Tuttugu nemendur á aldrinum 18–52 ára hófu þá
eins og hálfs árs nám með stuðningi
fyrirtækja sinna.
Reynslan af náminu vorið 2005 var
góð. Í viðtali við Morgunblaðið 15.
ágúst 2005 sagði Hildur Friðriksdóttir
verkefnisstjóri meðal annars: „Nýtt í
þessu námi er að áhersla er lögð á
huglæga þætti sem erfitt er að meta,
s.s. þjónustulund, færni í samskiptum
og frumkvæði. Þannig nefnast fögin í
persónulegri færni heitum á borð við
sjálfsþekking, samvinna og sveigjanleiki. ... Maður sér það hjá nemendum

okkar að þau hafa mikla hæfni en eiga
það til að vantreysta sér. Í þessu námi
styrkjast þau í því að þau séu að gera
rétt og verða ánægðari auk þess sem
sjálfstraustið eykst.“
Við sama tækifæri var tekið viðtal
við einn nemanda, Kristínu Benediktsdóttur verslunarstjóra í 10–11.
Hún sagði að námið hefði verið í senn
skemmtilegt og áhugavert. „Ég er farin
að sinna starfinu á meðvitaðri hátt en
áður, legg meira upp úr betri þjónustulund og hugsa meira um viðskiptavininn.“ Kristín sagði að atvinnurekandinn hefði tekið mikið tillit til þeirra starfsmanna sem væru í
þessu námi og veitt þeim tíma til að
sinna heimanámi og verkefnum. Því
má bæta við að stefnan er að tveir nýir hópar hefji verslunarfagnám í Verzlunarskólanum í ársbyrjun 2006. 0

Skólanefnd á nýrri öld
Hvert er hlutverk skólanefndar við
upphaf nýrrar aldar? Þessu svarar
Gunnar Helgi Hálfdanarson, formaður
skólanefndar, í viðtali við skólablaðið
Viljann í apríl 2004. Þar kemur fram
að hlutverk skólanefndar sé ekki að
skipta sér af daglegum rekstri skólans
heldur vinni hún einkum að stefnumörkun, hafi eftirlit með rekstri skólans og taki að sér einstök mál, t.d. þau
er varða byggingu og umbætur á aðstöðu nemenda, sem og ráðningu
skólastjóra.
Verzlóhjartað réð ferðinni
Gunnar Helgi hefur verið formaður
skólanefndarinnar frá árinu 1998 og
segir að það fylgi því töluverð vinna:
„Umfram allt er þetta þó gefandi starf.
Þegar ég hætti sem framkvæmdastjóri

hjá Landsbankanum á árinu 1999 og
hóf störf á Norðurlöndunum sem framkvæmdastjóri hjá alþjóðlegu bandarísku fyrirtæki á sviði eignaumsýslu, þá
sagði ég mig úr fjölda stjórna hér á
landi en skólanefndin var sú eina sem
ég hélt eftir. Það má því segja að það
var Verzlóhjartað sem réð ferðinni.“
Í nefndinni í rúman aldarfjórðung
Meðal annarra sem sitja í skólanefnd
er Ingibjörg R. Guðmundsdóttir. Ingibjörg tók fyrst sæti í nefndinni árið
1979 og hefur setið þar óslitið síðan,
eða lengur en nokkur annar skólanefndarmaður frá upphafi. Ingibjörg
útskrifaðist úr Verzlunarskólanum árið
1968 og hefur síðan gegnt ýmsum
ábyrgðarstöðum, meðal annars fyrir
Verzlunarmannafélag Reykjavíkur og

2004

Skólanefnd Verzlunarskólans vorið 2005. Efri röð frá vinstri: Jón Björnsson, Helgi Jóhannesson, Árni
Hermannsson fulltrúi kennara og Ingi Ólafsson aðstoðarskólastjóri. Neðri röð: Þorvarður Elíasson skólastjóri,
Gunnar Helgi Hálfdanarson formaður og Ingibjörg R. Guðmundsdóttir.

Landssamband íslenzkra verzlunarmanna. Frá því í október 2003 hefur

Ingibjörg verið varaforseti Alþýðusambands Íslands. 0
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Þorvarður Elíasson
lætur af skólastjórn
Á

„Skólinn hefur markað sér nýja
stefnu á þessum tíma í samræmi við
þær breytingar sem orðið hafa í
þjóðfélaginu. Nú lítum við svo á að
það sé hlutverk skólans að búa allar
stéttir þjóðfélagsins undir það að
taka með einhverjum hætti þátt í
viðskiptalífi landsins, fjármálastjórn
og efnahagslegri þróun. Í dag leikur

rið 2004 tilkynnti Þorvarður
Elíasson að hann hygðist láta
af störfum sem skólastjóri
Verzlunarskólans um mitt ár 2005,
eftir ríflega aldarfjórðung í starfi. Í
tilefni af þeim fréttum birtist viðtal
við Þorvarð í Fréttablaðinu þar sem
hann leit um öxl og sagði meðal
annars:

markaðskerfið stórt hlutverk meðal
vestrænna þjóða. Því er ákaflega
mikilvægt að viðskiptaleg þekking sé
tiltæk í öllum starfsgreinum. Hlutverk skólans í að móta efnahagslega
þróun landsins sýnir sig til að
mynda þegar ég kem inn í hin nýju
verðbréfafyrirtæki. Þar eru upp til
hópa mínir nemendur í starfi.“ 0

Þorvarður kveður
nemendur og kennara
Hinn 28. maí árið 2005 útskrifaði
Þorvarður Elíasson nemendur Verzlunarskólans í síðasta sinn. Útskriftarathöfnin fór fram í Háskólabíói og var
sérlega hátíðleg. Í brautskráningarræðu sinni sagði Þorvarður meðal
annars: „Að þessu sinni ber svo við að
við erum að slíta skólanum í eitthundraðasta sinn sem er merkur áfangi í
sögu skóla og tilefni út af fyrir sig til
mikils fagnaðar. Þar til viðbótar kemur
að þessi skólaslit eru væntanlega síðasta embættisverk núverandi skóla-

Þorvarður skólastjóri og Inga Rósa eiginkona hans
fengu afhent málverk að gjöf frá Starfsmannafélagi Verzlunarskólans í kveðjuhófi sem skólanefnd hélt þeim til heiðurs. Hér má sjá þau
Baldur Sveinsson og Kristínu I. Jónsdóttur ásamt
Þorvarði og Ingu Rósu við það tækifæri.

Sölvi Sveinsson
ráðinn skólastjóri

stjóra sem nú lætur senn af
störfum og er þar komið tilefni til enn meiri fagnaðar.
Það verða því ekki aðeins
stúdentar sem fagna í dag. Á
þessum miklu tímamótum
fer vel á því að leggja
áherslu á þá staðreynd að
Verzlunarskólinn er síung
stofnun sem endurspeglast í
því að á hundrað ára afmælisárinu endurnýjast ekki aðÞorvarður Elíasson útskrifar nemendur Verzlunarskólans vorið
eins nemendahópurinn
2005.
heldur verður skólastjóri
skiptafræði í háskólanum og þurfa því
einnig endurnýjaður.“
síður á henni að halda í VerzlunarÍ ræðu sinni rakti Þorvarður sögu
skólanum.“ Að lokum óskaði Þorskólans og lauk henni með hugleiðvarður nýstúdentum og fjölskyldum
ingum um þjóðfélagslegt hlutverk
þeirra til hamingju og færði nemendskólans. Hann sagði: „Ég hef litið svo
um og kennurum þakkir fyrir ánægjuá að hlutverk Verzlunarskólans væri
legt samstarf.
að sjá til þess að viðskiptaleg þekking
Kennarar og aðrir starfsmenn skólværi til staðar í öllum stéttum þjóðféans fengu síðan tækifæri til að kveðja
lagsins. Eðlileg afleiðing þess sjónarmiðs er að líta svo á að hlutverk Verzl- Þorvarð skólastjóra í kveðjuhófi sem
unarskólans sé að búa nemendur und- skólanefnd hélt á Hótel Nordica hinn
29. maí. Boðið var upp á glæsilega
ir að gerast verkfræðingar, prestar,
þríréttaða máltíð og haldnar ræður til
kennarar, læknar og landfræðingar
heiðurs Þorvarði og eiginkonu hans,
miklu fremur en viðskiptafræðingar
Ingu Rósu Sigursteinsdóttur. 0
því þeir síðastnefndu læra sína við-

Hver er arfleifð Þorvarðar?
Í kveðjuhófinu sem skólanefnd efndi til
í maímánuði 2005 flutti Baldur Sveinsson meðal annarra ræðu og spurði
þeirrar spurningar hver væri arfleifð
Þorvarðar eftir 25 ára setu sem skólastjóri. Baldur svaraði því til að margir
sæju hana „í tonnum af steinsteypu við
Ofanleitið. Það er mín staðfasta skoðun
að fáum eða jafnvel engum hefði tekist
að virkja þau öfl sem þurfti til að skólahúsin tvö við Ofanleiti yrðu að veruleika. Vitaskuld byggði Þorvarður ekki
húsin af eigin rammleik, en hann dreif
vélina áfram.“ Baldur benti líka á að
fjöldi nemenda í skólanum hefði vaxið
stórlega undir stjórn Þorvarðar.
„Þannig hefur hann nú útskrifað 4500
stúdenta, um 6000 nemendur með

verslunarpróf og marga sem lokið hafa
prófi af hinum ýmsu námskeiðum sem
sett hafa verið á laggirnar eftir hans
hugmyndum. Athugið að þetta eru um
80% af öllum stúdentum skólans frá
upphafi eða 1945 og rúmlega 50% af
öllum verslunarprófsnemum.“
Baldur rakti síðan þróun nýrra
deilda við skólann í skólastjóratíð Þorvarðar og bar lof á framsýni hans, meðal annars við uppbyggingu bókasafnsins og fullkominnar tölvuaðstöðu fyrir
kennara og nemendur. Að lokum vék
hann að kjarasamningum kennara:
„Við lok næstsíðustu kjarasamninga
milli skólans og kennara hans, en þeir
fóru fram í skugga verkfalls, sem virtist
orðið ill- eða óleysanlegt, stóðu kennar-

2004

Sölvi Sveinsson.

ar Verzlunarskólans uppi með verulega
kjarabót. Hugmyndin sem varð til að
höggva á þennan gordíonshnút var
Þorvarðar sem útfærði hana með dyggri
hjálp Inga Ólafssonar og skólanefndar.
Grunnhugmyndin var sú að taka sem
flesta aukaliði, oft nefndar „sposlur“, og
færa þá inn í grunnlaunin. Þessi hugmynd varð síðan fyrirmyndin af kjarasamningum ríkisins við aðra skóla. Eftir þetta hefur verið mun auðveldara að
fá fólk með góða menntun til starfa við
Verzló og aðra framhaldsskóla. Þetta vil
ég líta á sem þann minnisvarða sem
Þorvarður reisti sér með hjálp framsýnna kennara skólans sem sáu kostina
við þessa leið og tóku þátt í útfærslu
hennar.“ 0

2005

Skólanefnd ákvað um mitt ár 2004
að auglýsa eftir nýjum skólastjóra
með haustinu og var ráðningarþjónustan Hagvangur fengin til þess að
annast það. „Umsóknir um skólastjórastöðuna voru átta. Skólanefnd
bar saman um að tvö nöfn þurfi að
skoða nánar og er ákveðið að ræða
við þá umsækjendur sérstaklega,“
segir í bókun nefndarinnar í byrjun
október. Í lok mánaðarins samþykkti
skólanefndin að ráða Sölva Sveinsson skólastjóra. Hann tók þó ekki
formlega við embætti fyrr en í ágúst
2005 en starfaði frá 1. janúar 2005
að ýmsum málum innan skólans við
hlið Þorvarðar Elíassonar.
Sölvi Sveinsson lauk stúdentsprófi
frá Menntaskólanum á Akureyri árið
1970 og BA-prófi í íslensku og sögu
frá Háskóla Íslands 1975. Fimm árum síðar lauk hann cand.mag.-prófi í
sögu frá HÍ og uppeldis- og kennslufræði ári síðar. Þá lagði hann um
tíma stund á þjóðfræði og trúarbragðasögu við Kaupmannahafnarháskóla.
Sölvi hafði verið skólameistari Fjölbrautarskólans við Ármúla í sjö ár
þegar hann sótti um skólastjórastöðu
í Verzlunarskólanum. Hann hafði
unnið gott starf í Ármúlanum og
margir voru því undrandi á að hann
væri á förum. Ákvörðun sína ræðir
hann í viðtali við Morgunblaðið í
október 2004: „Ég er búinn að vera í
þessum skóla [FÁ] í 25 ár. Ég verð
55 ára á næsta ári og ef maður ætlar
að skipta um starf, þá er það núna.
Síðan eru spennandi tímar framundan sem er stytting framhaldsskólanáms. Mér finnst ögrandi að takast á
við það á nýjum vettvangi.“
Í viðtali við Viljann bætir Sölvi því
við að auk þess að búa skólann
undir styttingu náms til stúdentsprófs úr fjórum árum í þrjú muni
hann leggja áherslu á eflingu fjarnáms í skólanum og að hann sjái
fyrir sér að skólinn muni í auknum
mæli sinna fullorðinsfræðslu og símennt á komandi árum. 0
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Verzlunarskólinn 100 ára
V

erzlunarskóli Íslands hóf formlega starfsemi sína 16. október
1905 er fyrstu nemendurnir settust á skólabekk í húsakynnum skólans í Mjóstræti í miðbæ Reykjavíkur.
Skólanefnd Verzlunarskólans ákvað að
fagna 100 ára afmælinu með glæsibrag. Auk afmælishátíðar í október
skyldi tímamótanna minnst með
margvíslegum hætti allt afmælisárið.
Fyrsti viðburðurinn var í febrúar en
þá var opnuð ljósmyndasýning með
myndum úr 100 ára sögu skólans.
Tveir fyrrverandi nemendur, Baldur
Kristjánsson og Sigrún Sigurðardóttir,
söfnuðu myndum og völdu á sýninguna og sá Baldur einnig um alla
myndvinnslu og uppsetningu. Sýningin var í Kringlunni um nokkurra vikna
skeið og vakti töluverða athygli þeirra
sem áttu leið um. Í lok apríl var ljósmyndasýningin flutt inn í húsakynni
Verzlunarskólans og stóð hún þar það
sem eftir var skólaársins.
100 milljónir í Aldarafmælissjóð
Í febrúar ákvað skólanefnd að veita
nemendum innsýn í störf sín og því
fór fram skólanefndarfundur í hátíðarsal skólans þar sem nemendur og
kennarar hlýddu á nefndina ræða
málefni skólans. Á fundinum bar
Gunnar Helgi Hálfdanarson upp þá
tillögu að stofnaður yrði Aldarafmælissjóður en markmið hans væri að
„styrkja efnilegt ungt fólk til náms við
VÍ og auðga starfsemi skólans“. Tillagan var samþykkt einróma og var Þorvarði Elíassyni skólastjóra falið að

Kennarar og aðrir starfsmenn Verzlunarskólans ásamt skólastjórunum tveimur, Þorvarði Elíassyni og Sölva Sveinssyni, vorið 2005.

ganga frá stofnun sjóðsins. Ákveðið
var að stofnfé sjóðsins skyldi vera 100
milljónir króna. Þá var einnig tilkynnt
um stofnun Listasjóðs Verzlunarskólans en honum er ætlað að kaupa
listaverk, einkum eftir fyrrverandi
nemendur skólans. Á fundi sínum
fjallaði skólanefnd ennfremur um aðstöðu Nemendafélagsins og var ákveðið að veita þremur til fimm milljónum
króna í umbætur á Nemendakjallaranum í austurenda hússins.
Þegar fundi skólanefndar var slitið
var ný heimasíða skólans opnuð en
umsjón með henni hafa tveir fyrrverandi nemendur skólans, þeir Hjörtur

Starfsmannafélag Verzlunarskólans afhenti skólanum málverk eftir Ólöfu Knudsen í 100 ára afmælisgjöf.
Ólöf, sem sést hér við verk sitt, er bæði starfandi listamaður og þýskukennari í Verzlunarskólanum.

Vinsælasti framhaldsskóli landsins
Vorið 2005 bárust Verzlunarskólanum 564 umsóknir um skólavist fyrir
veturinn 2005–2006. Þar að auki
höfðu aðrir 497 nýútskrifaðir grunnskólanemendur valið Verzlunarskólann sem fyrsta varaskóla. Það lætur
því nærri að fjórðungur tíundubekkinga hafi valið Verzlunarskól-

ann sem einn af þeim tveimur skólum sem þeir vildu helst stunda nám
í. Því miður var ekki unnt að verða
við beiðni allra um skólavist en eigi
að síður hófu fleiri nýnemar nám í
Verzlunarskólanum haustið 2005 en
nokkru sinni fyrr, en þá voru 363
nemendur teknir inn í 3. bekk. 0

2004

Hjartarson, sem einnig er kennari í
skólanum, og Davíð Már Bjarnason.
Frægir tónlistarmenn skemmta
afmælisárgöngum
Hátíðardagskráin hélt áfram í mars en
þá var frumsýnd í Ríkissjónvarpinu
heimildarmynd með sögulegu ívafi um
Verzlunarskóla Íslands. Myndin var
framleidd fyrir skólann af kvikmyndafyrirtækinu Þeir tveir og sáu tveir
gamlir Verzlunarskólanemendur, Davíð

Már Bjarnason og Sævar Sigurðsson,
um gerð myndarinnar.
Hinn 30. apríl var afmælisárgöngum
verslunarprófs boðið til hátíðartónleika
í húsnæði skólans en verslunarprófsnemendur eru vanir að halda upp á útskriftarafmæli sitt þann dag. Hátíðardagskráin samanstóð af skemmtiatriðum í umsjón Jóns Ólafssonar tónlistarmanns, en margir fyrrverandi Verzlingar sem nú eru starfandi tónlistarmenn komu fram á hátíðinni. 0

Nemendafjöldi í
Verzlunarskólanum 1979–2005
Skólaár

3. og 4. bekkur

5. og 6. bekkur

Samtals

1979–1980
1980–1981
1981–1982
1982–1983
1983–1984
1984–1985
1985–1986
1986–1987
1987–1988
1988–1989
1989–1990
1990–1991
1991–1992
1992–1993
1993–1994
1994–1995
1995–1996
1996–1997
1997–1998
1998–1999
1999–2000
2000–2001
2001–2002
2002–2003
2003–2004
2004–2005

476
462
473
483
489
460
498
526
526
526
532
510
523
509
529
517
540
550
519
554
562
553
550
577
614
614

213
223
208
227
258
301
303
283
283
391
407
440
420
403
403
401
372
380
430
417
419
452
482
474
470
462

689
685
681
710
747
761
801
809
809
917
939
950
943
912
932
918
912
930
949
971
981
1005
1032
1051
1084
1076

Upplýsingar í töflunni eru fengnar úr Skólaskýrslum
og miðast við fjölda nemenda í upphafi skólaárs

2005
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Skólanefndir Verzlunarskólans 1905–2005
1905–1910
Ditlev Thomsen, formaður, Sighvatur Bjarnason,
Brynjólfur H. Bjarnason, Jón Ólafsson, Karl
Nikulásson.
1910–1914
Jón Ólafsson, formaður, Sighvatur Bjarnason,
Brynjólfur H. Bjarnason, Jes Zimsen, Karl
Nikulásson.

1953–1954
Hjörtur Jónsson, formaður, Helgi Bergsson,
Hróbjartur Bjarnason, Óli J. Ólason, Stefán Jónsson.
1954–1955
Hjörtur Jónsson, formaður, Helgi Bergsson,
Hróbjartur Bjarnason, Magnús J. Brynjólfsson, Óli J.
Ólason.

1914–1916
Jón Ólafsson, formaður, Sighvatur Bjarnason, Ásgeir
Sigurðsson, Ludvig Kaaber, Brynjólfur H. Bjarnason.

1955–1956
Magnús J. Brynjólfsson, formaður, Þorvarður Jón
Júlíusson, Gunnar Magnússon, Helgi Bergsson,
Hróbjartur Bjarnason.

1916–1922
Sighvatur Bjarnason, formaður, Ásgeir Sigurðsson,
Brynjólfur H. Bjarnason, Ludvig Kaaber, Ólafur G.
Eyjólfsson.

1956–1959
Magnús J. Brynjólfsson, formaður, Þorvarður Jón
Júlíusson, Gunnar Ásgeirsson, Gunnar Magnússon,
Jóhann J. Ragnarsson.

1922–1924
Sighvatur Bjarnason, formaður, Jón Brynjólfsson,
Jón Ófeigsson.

1959–1961
Magnús J. Brynjólfsson, formaður, Þorvarður Jón
Júlíusson, Guðjón Einarsson, Gunnar Ásgeirsson,
Gunnar Magnússon.

1924–1925
Sighvatur Bjarnason, formaður, Jón Brynjólfsson,
Bogi Ólafsson.
1925–1928
Sighvatur Bjarnason, formaður, Jón Brynjólfsson,
Magnús Jónsson.
1928–1931
Páll Sveinsson, formaður, Jón Brynjólfsson,
Magnús Jónsson.
1931–1938
Carl Proppé, formaður, Björn Ólafsson,* Jón
Gunnarsson, Egill Guttormsson, Valdimar
Þórðarson,* Ásgeir Þorsteinsson,* Magnús Jónsson.
Þeir, sem eru merktir með stjörnu, sátu ekki öll þessi
ár í skólanefndinni. Í stað þeirra komu þessir menn:
Jóhann Ólafsson, Ólafur Jóhannesson, Sigurbjörn
Þorkelsson og Sigurður Þ. Skjaldberg.

1961–1965
Magnús J. Brynjólfsson, formaður, Þorvarður Jón
Júlíusson, Gunnar Ásgeirsson, Gunnar Magnússon,
Sigurbjörn Þorbjörnsson.
1965–1966
Gunnar Ásgeirsson, formaður, Þorvarður Jón
Júlíusson, Gunnar Magnússon, Haraldur Sveinsson,
Sigurbjörn Þorbjörnsson.
1966–1969
Gunnar Ásgeirsson, formaður, Þorvarður Jón
Júlíusson, Gísli Einarsson, Gunnar Magnússon,
Þorvaldur Þorsteinsson.
1969–1970
Gunnar Ásgeirsson, formaður, Þorvarður Jón
Júlíusson, Gísli Einarsson, Gunnar Magnússon,
Hjörtur Jónsson, Þorvaldur Þorsteinsson.

1938–1945
Sveinn M. Sveinsson, formaður, Oddur Guðjónsson,
Egill Guttormsson, Ásgeir Ásgeirsson, Jóhann
Ólafsson.

1970–1971
Gísli Einarsson, formaður, Þorvarður Jón Júlíusson,
Gunnar Magnússon, Haraldur Sveinsson, Kjartan
Reynir Ólafsson.

1945–1947
Magnús Kjaran, formaður, Egill Guttormsson,
Gunnar Ásgeirsson, Ólafur H. Ólafsson, Helgi
Bergsson.

1971–1972
Gísli Einarsson, formaður, Þorvarður Jón Júlíusson,
Gunnar Magnússon, Haraldur Sveinsson, Hilmar
Fenger, Kjartan Reynir Ólafsson.

1948–1949
Magnús Kjaran, formaður, Egill Guttormsson, Helgi
Bergsson, Gunnar Ásgeirsson, Gunnar Hall.

1972–1973
Gísli Einarsson, formaður, Þorvarður Elíasson,
Guðmundur H. Garðarsson, Haraldur Sveinsson,
Hilmar Fenger, Þorsteinn Pálsson.

1949–1951
Gunnar Hall, formaður, Egill Guttormsson, Helgi
Bergsson, Gunnar Ásgeirson, Oddur Helgason.
1951–1952
Gunnar Hall, formaður, Egill Guttormsson,
Hróbjartur Bjarnason, Oddur Helgason, Helgi
Bergsson.
1952–1953
Egill Guttormsson, formaður, Helgi Bergsson, Hjörtur
Jónsson, Hróbjartur Bjarnason, Óli J. Ólason.

1973–1974
Jóhannes L. L. Helgason, formaður, Þorvarður
Elíasson, Guðmundur H. Garðarsson, Hilmar
Fenger, Sigurður Gunnarsson, Þorsteinn Pálsson.
1974–1976
Jóhannes L. L. Helgason, formaður, Þorvarður
Elíasson, Guðmundur H. Garðarsson, Hilmar
Fenger, Sigurður Gunnarsson, Þorsteinn Pálsson.

1905–2005

1976–1977
Jóhannes L. L. Helgason, formaður, Þorvarður
Elíasson, Hilmar Fenger, Óttar Októsson, Sigurður
Gunnarsson, Þorsteinn Pálsson.
1977–1979
Sigurður Gunnarsson, formaður, Þorvarður Elíasson,
Grétar Áss Sigurðsson, Hilmar Fenger, Óttar
Októsson, Víglundur Þorsteinsson.
1979–1981
Sigurður Gunnarsson, formaður, Ingibjörg R.
Guðmundsdóttir, varaformaður, Óttar Októsson,
Hilmar Fenger, Jón Böðvarsson.
1981–1983
Sigurður Gunnarsson, formaður, Ingibjörg R.
Guðmundsdóttir, varaformaður, Óttar Októsson,
Hilmar Fenger, Stefán Ólafur Jónsson.
1983–1985
Sigurður Gunnarsson, formaður, Ingibjörg R.
Guðmundsdóttir, varaformaður, Eggert Hauksson,
Hilmar Fenger, Stefán Ólafur Jónsson.
1985–1988
Sigurður Gunnarsson, formaður, Ingibjörg R.
Guðmundsdóttir, varaformaður, Kristján Jóhannsson,
Hilmar Fenger, Stefán Ólafur Jónsson.
1988–1990
Hilmar Fenger, formaður, Ingibjörg R.
Guðmundsdóttir, varaformaður, Steinn Logi
Björnsson, Sólrún B. Jensdóttir, Kristján Jóhannsson.
1990–1991
Hilmar Fenger, formaður, Ingibjörg R.
Guðmundsdóttir, varaformaður, Árni Árnason,
Sólrún B. Jensdóttir, Kristján Jóhannsson.
1991–1994
Árni Árnason, formaður, Ingibjörg R.
Guðmundsdóttir, varaformaður, Bjarni Snæbjörn
Jónsson, Hilmar Baldursson, Sólrún B. Jensdóttir (til
6. apríl 1994), Karítas Kvaran (frá 6. apríl 1994).
1994–1996
Árni Árnason, formaður, Ingibjörg R.
Guðmundsdóttir, varaformaður, Bjarni Snæbjörn
Jónsson, Hilmar Baldursson, Karítas Kvaran.
1996–1998
Árni Árnason, formaður, Ingibjörg R.
Guðmundsdóttir, varaformaður, Bjarni Snæbjörn
Jónsson, Hilmar Baldursson, Ásgeir Bolli Kristinsson.
1998–2004
Gunnar Helgi Hálfdanarson, formaður, Ingibjörg R.
Guðmundsdóttir, varaformaður, Friðþjófur Ó.
Johnson, Hilmar Baldursson, Árni Hermannsson
(fulltrúi kennara).
2004–
Gunnar Helgi Hálfdanarson, formaður, Ingibjörg R.
Guðmundsdóttir, varaformaður, Helgi Jóhannesson,
Jón Björnsson, Árni Hermannsson (fulltrúi kennara).
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Kennarar Verzlunarskólans 1905–2005
Aðalheiður Ásgrímsdóttir, bókfærsla, hagfræði,
2001–2005.
Aðalheiður Karlsdóttir, stærðfræði, tölvufræði,
1979–1985, 1986–1988.
Aðalsteinn Eiríksson, danska, 1961–1963.
Aðalsteinn Hallsson, íþróttir, 1940–1941.
Agnar Tómas Möller, tölvunotkun, 2003–2004.
Aitor Yraola, spænska, 1983–1984.
Alda Jóna Nóadóttir, hagfræði, markaðsfræði,
málefni líðandi stundar, rekstur fyrirtækja,
stjórnun, 2001–.
Alexander Jóhannesson, þýska, 1916–1921.
Alexía Margrét Gunnarsdóttir, íslenska, 1975–.
Alfreð Atlason, bókfærsla, 1997–1998.

Benedikt Ingi Ásgeirsson, efnafræði, stærðfræði,

enska, franska, 1988–.
Bessí Jóhannsdóttir, saga, 1986–1988,

Anton Karl Ingason, forritun, tölvunotkun,
upplýsingafræði, 2000–2004.

þjóðhagfræði, 1993–1999.

Bjarni Már Gylfason, bókfærsla, hagfræði, málefni

íslenska, 1967–1968, 1971–1978.
1952–1953.

Bjarni Hjaltested, danska, íslenska, 1905–1907.

Arngrímur Ísberg, danska, 1964–1965.

Bjarni Jónsson, enska, franska, 1966–1998.

Elisabeth Saguar, spænska, 1991–1992.

Arnheiður Guðmundsdóttir, þýska, 1971–1982,

Bjarni Jósefsson, vöruefnafræði, 1931–1932.

Elín S. Jónsdóttir, verslunarréttur, 1986–1987.

Bjarni Lúðvíksson, bókfærsla, hagfræði, vélritun,

Elís Ó. Guðmundsson, vélritun, 1931–1948.

Arnór Björnsson, sálfræði, 1993–1994.

Elísabet Bjarnadóttir, stærðfræði, 1970–1971.

1967–1970.

Atli Rafn Kristinsson, íslenska, 1972–1973.

Bjarni Ólafsson, íslenska, saga, 1967–1968.

Emil Emilsson, hagfræði, 1986–1987.

Auður Fríða Gunnarsdóttir, þýska, 1986–.

Bjarni Vilhjálmsson, íslenska, 1945–1947.

Erla Erlingsdóttir, leikfimi, 1952–1953.

Auður Hauksdóttir, danska, 1987–1988.

Björg Hilmarsdóttir, danska, 2001–2002.

Erna Ragnarsdóttir, myndmennt, 1990–1991.

Axel Gunnlaugsson, tölvufræði, 1985–1986.

Björgólfur Stefánsson, bókfærsla, 1917–1918.

Ernst Torben Hemmingsen, sölufræði,

Ágúst H. Bjarnason, danska, þýska, 1905–1909,

Björgvin Gunnlaugsson, tölvufræði, 1983–1985.

1912–1915.
Ágúst Þorgeirsson, tölvufræði, 1981–1982.
Ágústa Pála Ásgeirsdóttir, danska, 1994–1997,
1999–.
Ágústa Hlín Gústafsdóttir, sálfræði, 2001–2002.
Áki Pétursson, stærðfræði, 1962–1963.
Ármann Halldórsson, alþjóðafræði, enska,
heimspeki, tölvunotkun, 1997–.

Björk Ragnarsdóttir, stærðfræði, tölvufræði,
tölvunotkun, 1989–1991, 1995–1999.
Björn Bjarnason (frá Bolungarvík), stærðfræði,
Björn Bjarnason (frá Steinnesi), enska, þýska,

verslunarfræði, 1985–1986.

vélreikningur, 1973–1978.
Guðmundur Kr. Tómasson, bókfærsla, hagfræði,
stjórnun, stærðfræði, vélreikningur,
1977–1987.
Guðmundur Freyr Úlfarsson, eðlisfræði,
stærðfræði, 1995–1996.
Guðmundur Þorláksson, náttúrufræði,
stærðfræði, 1955–1956.

Guðrún Egilson, íslenska, tjáning, 1988–1997,

stærðfræði, upplýsingatækni, 1987–1988,

markaðsfræði, 1989–1991.
Friðrik Friðriksson, viðskiptafræði, 1983–1984.

Árni Björnsson, þjóðmegunarfræði, 1929–1930.

Björn O. Björnsson, danska, 1921–1922.

Friðrik Sigfússon, enska, 1965–1966, 1967–.

Árni Guðnason, enska, 1927–1929.

Björn Ellertsson, stærðfræði, þýska, 1971–1980.

Garðar Ketill Vilhjálmsson, fjármál, 1991–1992.

Árni Hermannsson, latína, listasaga, saga, 1979–.

Björn Guðfinnsson, íslenska, 1932–1936.

Geir Jónasson, saga, 1946–1956.

Árni Pálsson, danska, íslenska, saga, 1911–1914,

Björn Matthíasson, hagfræði, 1969–1971.

Gerður Harpa Kjartansdóttir, enska, 1987–.

Björn Pálsson, enska, verslunarlöggjöf,

Gígja Hermannsdóttir, leikfimi, 1977–2001.
Gísli Ásmundsson, danska, þýska, 1933–1973.

1909–1911, 1912–1916, 1918–1920.

1977–1984.
Guðmundur Sigurðsson, bókfærsla,

Guðrún Arinbjarnar, danska, enska, 1947–1967.

Björn Björgvinsson, bókfærsla, 1971–1973.

Árni Þorbjörnsson, verslunarréttur, 1942–1943.

1990–1991.
Guðmundur Pétursson, verslunarréttur,

Finnur Guðmundsson, náttúrufræði, 1947–1949.

Árni Árnason, hagfræði, stjórnun, 1974–1978.

1924–1925.

1980–1981.
Guðmundur Ólafsson, hagfræði, stærðfræði,

Eysteinn Sigurðsson, íslenska, 1970–1971.

Friðrik Eysteinsson, hagfræði, sölu– og

1907–1908.

2002–2003.

Guðni Jónsson, danska, þýska, 1928–1929.

1990–1997, 1998–1999.

1932–1938.
Björn Bjarnason (frá Viðfirði), íslenska,

Guðmundur Kristjánsson, tölvunotkun,

Eygló Eiðsdóttir, íslenska, 2003–.

Freyr Þórarinsson, eðlisfræði, forritun,

1945–1946, 1948–1950.

Guðmundur Kristinsson, stærðfræði, 1985–1986.

Guðmundur Áki Lúðvíksson, vörufræði,

Arndís Björnsdóttir, þýska, 1967–1985.

1983–1989.

1998–2000.
Guðmundur Hauksson, forritun, 2001–2002.

Eiríkur K. Björnsson, saga, stjórnmálafræði,

Eiríkur Áki Hjálmarsson, stærðfræði, 1941–1945,

líðandi stundar, 2000–2005.

1971–1972.
Guðmundur Edgarsson, stærðfræði, 1996–1997.

Guðmundur Loftsson, reikningur, 1911–1914.

Eiríkur Hreinn Finnbogason, bókmenntir,

Arnar Jensson, forritun, 1999–2000.

2000–2002.
Guðmundur Skúli Bragason, náttúrufræði,

Eiríkur Benedikz, enska, 1931–1938.
1994–1998, 1999–.

Bjarni Gíslason, enska, 1964–1965.

1946–1947.
Guðmundur B. Árnason, tölvunotkun,

Guðmundur Axel Hansen, eðlisfræði, stærðfræði,

Eiríkur Ásgeirsson, vélritun, 1947–1951.

Bína Thoroddsen, danska, 1931–1937.

verslunarfræði, 1984–1985.
Guðmundur Arnlaugsson, stærðfræði,

Guðmundur Finnbogason, íslenska, 1906–1907.

1922–1930.

Birna Stefnisdóttir, bókfærsla, hagfræði,

verslunarlandafræði, 1950–1961.
Guðmundur Arnaldsson, hagfræði, stærðfræði,

Einar Jónsson, danska, þýska, 1926–1928,

Eiríka Guðrún Ásgrímsdóttir, enska, 1998–1999.

1986–1987.

Guðlaugur Þorvaldsson, hagfræði,

Egill J. Stardal, enska, saga, 1956–1993.

Einar Magnússon, enska, verslunarlandafræði,

Arna Katrín Steinsen, íþróttir, 2003–.
Arnar Þór Jónsson, lögfræði, 1998–1999.

stærðfræði, 1974–1976.

1929–1932, 1933–1940.

1993–1995.

Birna Einarsdóttir, sölu– og markaðsfræði,

1980–1987.
Egill Þorberg Einarsson, efnafræði, líffræði,

stjórnun, 2001–.
Bertha S. Sigurðardóttir, alþjóðaverkefni, danska,

Birgir Kjaran, hagfræði, 1942–1948.

Eggert Sverrisson, bókfærsla, 1970–1971.
Egill Einarsson, efnafræði, líffræði, stærðfræði,

1986–1989.
Berta Guðmundsdóttir, bókfærsla, hagfræði,

Andrés Guðmundsson, ítalska, 1991–1992.

1990–1998.
Edgar Cabrera, spænska, 1995–1996.

1982–1986, 1988–1992.
Bergljót S. Kristjánsdóttir, bókmenntir, íslenska,

Andrés Björnsson, íslenska, 1952–1955.

Anton Holt, saga, 1977–1981.

Dísa Anderiman, tölvufræði, tölvunotkun,

1971–1977.
Benedikt Jóhannesson, stærðfræði, tölvufræði,

Birgir Harðarson, bókfærsla, 1970–1980.

Annadís G. Rúdolfsdóttir, sálfræði, 1990–1991.

Davíð Oddsson, verslunarréttur, 1976–1977.

Benedikt Guðbjartsson, verslunarréttur,

Alfreð Einarsson, enska, 1972–1973.

Dagur Björn Egonsson, bókfærsla, tölvufræði,
1985–1988.

2001–.

1998–.
Guðrún Inga Sívertsen, bókfærsla, hagfræði,
stjórnmálafræði, 2002–.
Gunna Hofdahl, danska, 1976–1977.
Gunnar Ásgeirsson, vörufræði, 1945–1952,
1953–1954.
Gunnar H. Hall, hagfræði, stærðfræði,
1976–1978, 1982–1984.
Gunnar Helgi Hálfdanarson, hagfræði,
1975–1976.
Gunnar Sigurðsson, tölvufræði, 1982–1983,
1986–1992.

Árni Þorvaldsson, enska, 1906–1908.

Björn Snæbjörnsson, bókfærsla, 1931–1932.

Gísli Valur Guðjónsson, stærðfræði, 2000–2001.

Gunnar Sigurgeirsson, söngur, 1936–1937.

Ásdís Rósa Baldursdóttir, stærðfræði, 1977–1989,

Bogi Ólafsson, enska, 1916–1918, 1922–1924.

Gísli Guðmundsson, enska, vörufræði,

Gunnar Sigurjónsson, forritun, 2000–2001.

1992–.
Ásgeir Hjartarson, enska, saga, 1940–1945.

1952–1953, 1954–1978.

Bolli Kjartansson, bókfærsla, hagfræði,

Gísli Gunnarsson, enska, landafræði, saga,

stærðfræði, þjóðhagfræði, 1981–2001.

Ásgeir Karlsson, stærðfræði, 1949–1950.

Bragi Gunnarsson, verslunarréttur, 1990–1992.

Ásgeir Valdimarsson, hagfræði, 1990–1991.

Bragi Líndal Ólafsson, náttúrufræði, 1973–1974.

Ásgerður Hauksdóttir, leikfimi, 1953–1956.

Brjánn Guðni Bjarnason, stærðfræði,

Ásgrímur Skarphéðinsson, tölvufræði,

tölvunotkun, 2002–.

1962–1964.
Gísli Björn Heimisson, forritun, margmiðlun,

Gunnhildur Lýðsdóttir, bókfærsla, vörufræði,

Bryndís Helgadóttir, verslunarréttur, 1986–1987.

Gísli Þorsteinsson, saga, 1995–1997.

Ásta Henriksen, enska, 1995–.

Bryndís Íris Stefánsdóttir, jarðfræði, náttúrufræði,

Grímur M. Helgason, íslenska, 1955–1967.

1987–1988, 1994–1997.
2003–2004.

Gunnar Viðar, verslunarréttur, 1989–1990.
Gunngeir Pétursson, stærðfræði, 1956–1975.

Ásrún Jónsdóttir, leikfimi, 1976–1977.

Ásta Jenný Sigurðardóttir, stærðfræði,

Gunnar Viðar, hagfræði, 1931–1941.

2002–.
Gísli Hjálmtýsson, tölvufræði, 1983–1985.

Ásta Magnúsdóttir, lögfræði, verslunarréttur,

Gunnar Thoroddsen, hraðritun, 1931–1932.

stýrikerfi og gagnasöfnun, tölvunotkun,

Broddi Jóhannesson, þýska, 1940–1942.

1985–1986.

Gunnar Skarphéðinsson, íslenska, 1983–.

1978–1979.
Gunnlaugur Claessen, verslunarréttur,
1977–1985.

Guðbjörg Daníelsdóttir, sálfræði, 1995–1996.

Gústav Arnar, stærðfræði, 1961–1962.

Brynhildur Forrest, tölvufræði, 1985–1989.

Guðbjörg Jónsdóttir, leikfimi, 1983–1984.

Gylfi Ásmundsson, þýska, 1971–1972.

Brynhildur Ragnarsdóttir, danska, 1988–1994,

Guðbjörg Tómasdóttir, danska, 1977–2005.

Gylfi Hafsteinsson, íslenska, 2003–.

Guðfinna Harðardóttir, þýska, 1994–1996.

Hafdís Ingvarsdóttir, danska, 1971–1976,

2000–2005.

1998–2000.

Baldur Jónasson, stærðfræði, 1993–1994.

Brynjólfur Sigurðsson, hagfræði, 1968–1971.

Guðlaug Arason, skrift, 1905–1906.

Baldur Sveinsson, eðlisfræði, efnafræði, forritun,

Bylgja Valtýsdóttir, sálfræði, 1997–1998,

Guðlaug Guðjónsdóttir, leikfimi, 1956–1958.

Hafsteinn Þór Hauksson, lögfræði, 2003–2005.

Guðlaug Nielsen, bókfærsla, hagfræði,

Halla Bergs, enska, 1963–1964.

reiknivélar, stærðfræði, tölvufræði,
tölvunotkun, 1964–.

1999–2000.
Daði Sverrisson, þjóðhagfræði, 2004–2005.

rekstrarhagfræði, 1980–.

1977–1990, 1992–1994, 1996–1998.

Halldór Jónasson, þýska, 1919–1920.

Baldvin Einarsson, eðlisfræði, 1970–1971.

Dagbjört Reginsdóttir, sálfræði, 2000–2001.

Guðlaugur Pálmi Magnússon, saga, 1986–1987.

Halldór Magnússon, hagfræði, 1970–1971.

Bára Friðriksdóttir, siðfræði, 1996–1997.

Dagný Albertsson, skrift, 1963–1964.

Guðlaugur Þorbergsson, eðlisfræði, 1970–1971.

Halldóra Ósk Hallgrímsdóttir, íslenska,

Dagný Kristjánsdóttir, íslenska, 1982–1983.

1905–2005

2003–2004.
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Hallur Örn Jónsson, saga, tölvunotkun, 2002–.
Hannes Hólmsteinn Gissurarson, stjórnmálafræði,
1989–1994.
Hans Kristján Árnason, hagfræði, stjórnun,
1978–1980.

Jón Sívertsen, álagsreikningur, bókfærsla,

Ingimar Hólm Guðmundsson, eðlisfræði,

kontókúrant reikningur, viðskiptafræði,

stjörnufræði, stærðfræði, 2004–.

1912–1917, 1918–1931.

Ingólfur Gíslason, stærðfræði, 1999–2002,

Jón E. Vestdal, vörufræði, 1933–1938.

2003–.
Ingólfur Guðmundsson, vörufræði, 1932–1933.

Jónas Eysteinsson, danska, stærðfræði,
1963–1987.

Magnús Finnbogason, íslenska, þýska,
1933–1938.
Magnús Guðmundsson, íslenska, 1956–1964.
Magnús Guðmundsson, verslunarréttur,
1918–1919.

Hans Herbertsson, bókfærsla, 1998–2004.

Ingvar Hallgrímsson, náttúrufræði, 1957–1973.

Haraldur Ásgeirsson, stærðfræði, 1947–1948.

Ingveldur Bragadóttir, leikfimi, 2000–.

Jónas Gíslason, stærðfræði, 1946–1947.

Haraldur Líndal, hagfræði, 1979–1981.

Ísleifur Árnason, verslunarréttur, 1928–1942.

Jónas Fr. Jónsson, lögfræði, 1994–1995.

Magnús Konráðsson, stærðfræði, 1943–1946.

Haukur C. Benediktsson, fjármál fyrirtækja,

Ívar Björnsson, íslenska, 1964–1989.

Jónas Jónasson, útgáfa farseðla, 1989–1992.

Magnús Kristinsson, tölvufræði, 1989–1990.

Jakob Magnússon, náttúrufræði, 1956–1957,

Jónas Thoroddsen, bókfærsla, 1932–1934.

Magnús Kristjánsson, tölvufræði, 1983–1985.

Jónína Ólafsdóttir, enska, 1991–1998, 1999–.

Magnús Ólafsson, hagfræði, reiknivélar,

1998–1999.
Haukur Örn Birgisson, lögfræði, 2004–.
Haukur Þór Hannesson, stærðfræði, 1999–2000.
Hákon Guðmundsson, verslunarréttur,
1936–1937.
Hákon Sveinsson, stjórnmálafræði, stærðfræði,
tölvunotkun, upplýsingafræði, 2000–2004.
Hákonía Guðmundsdóttir, bókfærsla, stærðfræði,

1973–1974.

Jónína Elísabet Þorsteinsdóttir, þýska,

Jakob Jóhannesson Smári, danska, íslenska,

1976–1986, 1988–1989.

þýska, 1914–1920.

Jónmundur Guðmarsson, stjórnmálafræði,

Jens Pétur Hjaltested, markaðsfræði,
milliríkjaviðskipti, 1992–1993, 1997–1999.

1997–1998.
Júlíus Magnússon, íþróttir, 1931–1935.

Jens Ingólfsson, alþjóðleg viðskipti, sölu– og

Kamilla Kaldalóns, enska, 1995–1996.

markaðsfræði, 1987–1990.

Magnús Gunnarsson, bókfærsla, hagfræði,
stjórnun, 1969–1972, 1974–1976.

tölvufræði, 1979–1980.
Magnús Þorkelsson, mannlíf á Norðurlöndum,
1988–1990.
Margrét Arnórsdóttir, tölvufræði, 1982–1983.
Margrét Auðunsdóttir, efnafræði, líffræði,
ritvinnsla, tölvunotkun, vélritun, 1990–1997,

Jens F. Magnússon, íþróttir, 1944–1963.

Katrín H. Árnadóttir, hagfræði, 1986–1987.

Hálfdan Helgason, danska, 1922–1924.

Jóhann J. Jakobsson, stærðfræði, 1946–1953.

Katrín Jónsdóttir, danska, 1997–1999.

Margrét Benedikz, enska, 1931–1937.

Heiðrún Geirsdóttir, menningarfræði, saga,

Jóhann Sveinsson, íslenska, 1937–1938.

Katrín Theódórsdóttir, lögfræði, 1995–1998.

Margrét Vilborg Bjarnadóttir, stærðfræði,

Jóhann Thorarensen, enska, 1999–2001.

Kirsten Friðriksdóttir, alþjóðafræði,

tölvufræði, 1984–1987.

2001–.

alþjóðaverkefni, danska, vélritun, 1967–.

Helga Guðmundsdóttir, danska, 1982–1983.

Jóhann Tryggvason, söngur, 1937–1938.

Helga Kristjánsdóttir, fjármál fyrirtækja,

Jóhanna Björnsdóttir, ritvinnsla, tölvunotkun,

1996–1997.
Helga Rocksén, skrift, 1960–1963, 1964–1968.
Helgi E. Baldursson, alþjóðafræði, fjármál

vélritun, 1970–.
Jóhanna Margrét Guðjónsdóttir, tölvubókhald,
1990–1991.

fyrirtækja, hagfræði, rekstrarhagfræði,

Jóhanna Ólafson, skrift, 1953–1954.

stjórnun, stofnun og rekstur eigin fyrirtækis,

Jóhanna Waagfjörð, fjármál fyrirtækja,

sölu– og markaðsfræði, tjáning,
verslunarfræði, 1983–2001.
Helgi Bergsson, enska, hagfræði, 1944–1949.
Helgi Halldórsson, enska, 1945–1947.
Helgi Jónsson, danska, kontókúrant reikningur,
verslunarlandafræði, 1907–1920.
Helgi Sigurðsson, verslunarréttur, 1988–1989.
Helgi Tryggvason, hraðritun, 1932–1937,
1953–1955.
Hella Willig, þýska, 1995–1998.
Hendrikus Bjarnason, tölvufræði, 1982–1984.

Klara Hjálmtýsdóttir, sálfræði, 1994–1998.
Kristinn Ármannsson, enska, 1931–1938.

Margrét Pétursdóttir, spænska, 1990–1991.

Kristín Guðmundsdóttir, ritvinnsla, tölvufræði,

Margrét Sigurjónsdóttir, þýska, 1998–1999.

tölvunotkun, vélreikningur, vélritun, 1971–.
Kristín Norðfjörð, verslunarréttur, 1985–1986,

Jóhannes L. L. Helgason, verslunarréttur,

1987–1988.

1965–1977.

Kristín Norland, enska, 2003–.

Kristín Þorsteinsdóttir, íslenska, 1979–1980.

Marta María Oddsdóttir, stærðfræði, 1994–1995.

Kristjana Ýr Jónsdóttir, stærðfræði, 1999–2000.

Matthías Þórðarson, íslenska, 1907–1908.

Kristján B. Halldórsson, stærðfræði, 1996–1997.

Max Keil, þýska, 1931–1938.

Kristján Jóhann Jónsson, íslenska, 1990–1991,

Nanna Þ. Lárusdóttir, þýska, 1998–.

2004–.
Jóhannes Vestdal, efnafræði, stærðfræði, þýska,
1971–1974.
Jón Gunnar Aðils, sölu– og markaðsfræði,
1993–1994.

1994–1996.
Kristján Kristjánsson, enska, 1946–1947.

Hilda Hrund Cortes, sálfræði, 2004–.

Jón Á. Árnason, enska, 1952–1953.

Kristján Ólafsson, verslunarréttur, 1977–1978.

Hilda Torres Ortiz, spænska, 1992–.

Jón Björnsson, sölu– og markaðsfræði,

Kristján Sigtryggsson, stærðfræði, tölvufræði,

1992–1994.

Hjalti Jónasson, stærðfræði, 1965–1970.

Jón Eiríksson, þýska, 1953–1955.

Hjalti Jón Sveinsson, bókmenntir, íslenska,

Jón Árni Friðjónsson, íslenska, 1979–1980.

Hólmfríður Árnadóttir, danska, íslenska,
1910–1915.
Hrafnhildur Guðmundsdóttir, franska, 1999–.
Hrafnhildur Sigurgeirsdóttir, bókfærsla, hagfræði,
1999–2000.
Hrefna Arnalds, danska, stærðfræði, 1974–1984.
Hrund Hafsteinsdóttir, verslunarréttur,
1990–1992.
Hrönn Pálsdóttir, hagfræði, stærðfræði,
1995–1999.

1987–1989.
Kristján G. Valdimarsson, verslunarréttur,
1990–1992.

Jón G. Friðjónsson, íslenska, 1968–1969.

Kristrún Eymundsdóttir, enska, franska,

Jón Á. Gissurarson, landafræði, saga, stærðfræði,
1934–1942.

Ólafur Árnason, bókfærsla, fjármál, hagfræði,
1999–.
Ólafur Björnsson, hagfræði, 1948–1967.
Ólafur Víðir Björnsson, íslenska, 1981–1982,
1993–.
Ólafur Briem, íslenska, 1938–1939.

Lára V. Júlíusdóttir, verslunarréttur, 1977–1983.

Ólafur Dan Daníelsson, reikningur, 1905–1907.

Lárus Benediktsson, íslenska, 1908–1909.

Ólafur G. Eyjólfsson, álagsreikningur, bókfærsla,

Jón Karl Helgason, bókmenntir, framsögn,
1987–1988.

Lárus Fjeldsted, verslunarlöggjöf, 1911–1914.

Jón Diðrik Jónsson, sölu– og markaðsfræði,

Lárus Jóhannesson, verslunarréttur, 1923–1924.

1991–1992.

Lilja Mósesdóttir, hagfræði, tölvufræði, vélritun,

Jón Hafsteinn Jónsson, stærðfræði, tölvufræði,
1986–1995.

1985–1986.
Loftur Guttormsson, franska, 1965–1968.

Jón Hilmar Jónsson, íslenska, 1970–1973.

Logi Einarsson, verslunarréttur, stjórnfræði,

Jón Ingvar Kjaran, alþjóðafræði, latína,

upplýsingafræði, 1998–.

1944–1969.
Lovísa Ágústsdóttir Fjeldsted, enska, vélritun,
1911–1912, 1913–1916, 1917–1919.
Ludvig Emil Kaaber, dönsk bréfagerð,

Höskuldur Frímannsson, stjórnun, 1997–1998.

Jón Kristjánsson, verslunarréttur, 1915–1918.

Inga Jóna Jónsdóttir, bókfærsla, hagfræði,

Jón Maríasson, viðskiptafræði, 1933–1936.

stærðfræði, 1989–.

1993–1994.
Ottó J. Björnsson, stærðfræði, 1954–1955.

Laufey R. Bjarnadóttir, danska, enska, 2000–.

1975–1977.

Hörður Sigurgestsson, stjórnun, 1971–1972.

Ingi Ólafsson, eðlisfræði, jarðfræði, stjörnufræði,

1958–2003.
Oddný Yngvadóttir, saga, 1990–1992,

Jón Steinar Gunnlaugsson, verslunarréttur,

stjórnmálafræði, tölvunotkun,

1932–1956.

Ninna Breiðfjörð Sigurðardóttir, leikfimi,

Ólafur Briem, hagfræði, 1990–1992.

Högni Hallgrímsson, stærðfræði, 1998–2000.

Ingi Þ. Gíslason, íslenska, stærðfræði,

Nicholas J. G. Hall, stærðfræði, 1987–1988.

L. Munro, sölutækni, 1964–1965.

menningarfræði, rússneska, saga,

þjóðhagfræði, 1989–1999.

1984–1999.
Kristrún Jóhannsdóttir, vörufræði, 1979–1980.

1987–2003, 2004–.

Jón Gíslason, franska, latína, þýska, 1935–1980.

Hulda Sigurborg Sigtryggsdóttir, saga, 1997–.

Inga Dóra Sigurðardóttir, stærðfræði, 2001–.

María Jóhanna Lárusdóttir, íslenska, 1972–1986,
Marta Indriðadóttir, vélritun, 1919–1920.

Jón Skírnir Ágústsson, stærðfræði, 2000–2002.

upplýsingafræði, 2002–.

María Theresa Jover, spænska, 1977–1981.

Kristín Steinarsdóttir, tölvufræði, 1983–1985.

Hermann Jónsson, vörufræði, 1935–1936.

Hjörtur Hjartarson, tölvunotkun,

2001–2005.
María Gunnarsdóttir, sálfræði, 2002–2004.

Jóhannes Runólfsson, bókfærsla, þjóðhagfræði,

Kristján Jónasson, stærðfræði, 1986–1991.

Hjörleifur B. Kvaran, verslunarréttur, 1977–1980.

Marion Wiechert, þýska, 1989–1998,

Kristín Pétursdóttir, lögfræði, 1997–2000.

Jón Alfonsson, vélreikningur, 1969–1973.

1979–1980.

Margrét Þórdórsdóttir, stærðfræði, 2000–2001.

Jóhannes Jónasson, saga, 1973–1978.

Hermann Jónsson, stærðfræði, 1940–1943.

Hilmar Baldursson, bókfærsla, 1974–1975.

1975–1978.
Margrét Gunnarsdóttir, þýska, 1977–1988.

Kristín I. Jónsdóttir, ritvinnsla, skjalavarsla,

Jóhannes Halldórsson, íslenska, 1944–1946.

1999–2000.
Margrét Guðmundsdóttir, hagfræði, stærðfræði,

Knútur Arngrímsson, danska, 1933–1942.

vélritun, 1987–1993.

1992–1993.

1999–.

1907–1908.
Lúðvík Gústafsson, eðlisfræði, efnafræði,

Jón Ófeigsson, danska, þýska, 1908–1913,

stærðfræði, tölvufræði, 1987–1991.

1931–1932.
Jón Ólafsson, íslensk verslunarlöggjöf, íslenska,
viðskiptafræði, 1907–1912.
Jón Sigurðsson, íslenska, saga, 1969–1970.
Jón H. Sigurðsson, efnafræði, jarðfræði, líffræði,

Ingibjörg Ósk Jónsdóttir, danska, 2004–.

náttúrufræði, 1987–1995, 1996–2001.

Ólafur Halldórsson, efnafræði, líffræði,
náttúrufræði, stjörnufræði, 1974–.
Ólafur Halldórsson, spænska, 1931–1935.
Ólafur Haraldsson, hagfræði, 1972–1973.
Ólafur Hjartar, íslenska, 1962–1963.
Ólafur H. Jónsson, stærðfræði, 1953–1954.
Ólafur Lárusson, íslensk verslunarlöggjöf,
1914–1915.
Ólafur Andri Ragnarsson, bókfærsla,
tölvubókhald, tölvufræði, 1987–1990.
Óli Njáll Ingólfsson, saga, tölvunotkun, 2002–.

Lýður Björnsson, eðlisfræði, landafræði, saga,

Ólöf Árnadóttir, íþróttir, 1932–1936, 1951–1952.

Magnús Björnsson, verslunarlandafræði,
1921–1922.

Ingibjörg S. Helgadóttir, danska, 2003–.

1905–1915, 1917–1918.
Ólafur Gíslason, ítalska, 1992–1993.

Lúðvík Sigurjónsson, reikningur, 1929–1938.
stærðfræði, verðlagsreikningur, 1964–2000.

Jón A. Ólafsson, verslunarréttur, 1964–1965.

íslenska, kontókúrant reikningur, víxilréttur,

Magnús Eðvald Björnsson, eðlisfræði, stærðfræði,
1994–1995.

Ólöf S. Björnsdóttir, tölvunotkun, 1997–1998.
Ólöf Kjaran Knudsen, þýska, 1982–1993, 1996–.
Ómar Þór Guðmundsson, leikfimi, 1977–1978.
Óskar Knudsen, jarðfræði, náttúrufræði, 2003–.
Pálína Jónmundsdóttir, enska, ritvinnsla, vélritun,
1988–1989, 2000–2001.

Ingibjörg Magnúsdóttir, íþróttir, 1944–1945.

1905–2005
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Kennarar
Páll Halldórsson, söngur, 1931–1936.
Páll Ólafsson, tölvufræði, 1981–1982.
Páll R. Pálsson, hagfræði, 1987–1990.
Páll Sveinsson, danska, íslenska, reikningur,
1908–1912.
Pétur Blöndal, stærðfræði, 1991–1994.
Pétur Snæland, enska, 1964–1965.
Pétur Sæmundsen, forritun, 1999–2001.
Ragna Kemp Guðmundsdóttir, þýska,
1989–1994, 1995–.
Ragnar Bjartur Guðmundsson, stærðfræði,
1998–1999.
Ragnar Hauksson, íslenska, 1997–1998,
2000–2001.
Ragnar Valdimarsson, tölvufræði, 1989–1990.
Ragnhildur Alfreðsdóttir, franska, 1968–1974.

Sigurður Smári Gylfason, hagfræði, stærðfræði,
1987–1988, 1989–1990.
Sigurður V. Hallsson, efnafræði, stærðfræði,
1990–1992.
Sigurður E. Hlíðar, efnafræði, líffræði, 1997–.
Sigurður Ingimundarson, efnafræði, stærðfræði,

Steinunn Þorsteinsdóttir, stærðfræði, 2002–2005.

Þorbjörg Árnadóttir, enska, 1947–1952.

Steinunn Þórðardóttir, fjármál, 1995–1996.

Þorbjörg Bjarnar Friðriksdóttir, enska, þýska,

Steinþór Steingrímsson, íslenska, 2002–2003.

Sigurður Ágúst Jensson, sölu– og markaðsfræði,

Þorgerður Aðalgeirsdóttir, þýska, 1997–.

Svava Þorsteinsdóttir, stærðfræði, tölvufræði,

Þorgerður Gísladóttir, íþróttir, 1945–1951.

1981–.
Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir, lögfræði,
2000–2001, 2002–2004.

1987–1990.

Sveinn Baldursson, tölvufræði, 1982–1983,

Sigurður Freyr Jónatansson, stærðfræði,

1987–1988.

2000–2001.

Sveinn Eldon, bókfærsla, hagfræði, heimspeki,

Sigurður Kristinsson, saga, 1988–1990.
Sigurður Emil Pálsson, eðlisfræði, stærðfræði,

1993–1994.
Sveinn Andri Sveinsson, bókfærsla, hagfræði,

1983–1985.
Sigurður Pétursson, listasaga, menningarfræði,

1987–1988.
Sveinn Ingi Sveinsson, stærðfræði, 1997–1998.

saga, 1998–2001.

Ragnhildur Ásgeirsdóttir, skrift, 1954–1960.

Sigurður H. Pétursson, náttúrufræði, 1943–1955.

Sverrir Hauksson, bókfærsla, 1971–1973.

Ragnhildur B. Konráðsdóttir, forritun,

Sigurður Sigurðsson, danska,

Sverrir Ingólfsson, bókfærsla, hagfræði,

tölvunotkun, upplýsingafræði, 1987–1989,
1992–2000.

reikningshald, reiknivélar, 1966–1968,

verslunarlandafræði, 1924–1927.
Sigurgeir Jónsson, verslunarréttur, 1946–1947.

1969–1988.

Rannveig Þorvarðardóttir, vélritun, 1909–1913.

Sigurgeir Sveinsson, stærðfræði, 1985–1986.

Sæmundur Sæmundsson, tölvufræði, 1983–1987.

Rebekka Magnúsdóttir, þýska, 1993–1994.

Sigurlaug Bjarnadóttir, enska, 1952–1953.

Sölvi Eysteinsson, enska, 1953–1994.

Róbert Jack, heimspeki, 2003–2004.

Skúli Gunnsteinsson, sölu– og markaðsfræði,

Theódór Jakobsson, reikningur, 1920–1933.

Rósa Gestsdóttir, enska, franska, 1966–1991.

Thor Aspelund, stærðfræði, 1994–1996.

1992–1993.

Tómas Bergsson, bókfærsla, hagfræði,

Rósa Magnúsdóttir, menningarfræði, 1998–1999.

Skúli Ólafs, hagfræði, 1972–1974.

Rósa Steingrímsdóttir, fjármál, verslunarfræði,

Skúli Skúlason, verslunarlandafræði, 1927–1928.

1994–1995.
Runólfur Viðar Guðmundsson, eðlisfræði,
2000–2002.
Rúnar Örn Hafsteinsson, eðlisfræði, 2000–2001.

1955–1967, 1978–1995.

Svanberg Helgason, þýska, 1975–1978.

Svavar Lárusson, þýska, 1973–1977.

1953–1970.
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tölvubókhald, 1978–.

Þorgrímur Kristjánsson, danska, íslenska,
1912–1920, 1924–1930.
Þorkell H. Diego, íslenska, tölvunotkun, 1997–.
Þorlákur Karlsson, sálfræði, 1988–1990.
Þorleifur Jónsson, hagfræði, 1970–1974.
Þorleifur Þórðarson, enska, 1933–1934.
Þorsteinn Bjarnason, bókfærsla, 1931–1966.
Þorsteinn Erlingsson, danska, þýska, 1912–1914.
Þorsteinn Ingólfsson, verslunarréttur, 1970–1971.
Þorsteinn Kristinsson, forritun, gagnasafn,
margmiðlun, tölvunotkun, 2004–.
Þorsteinn Magnússon, bókfærsla, reikningshald,
reiknivélar, skrifstofustörf, sölufræði,
1963–1978.
Þorsteinn Marinósson, enska, 1972–2003.
Þorsteinn Þorsteinsson, þjóðmegunarfræði,
1916–1929.
Þorvaldur Ingi Jónsson, bókfærsla, hagfræði,
1980–1981, 1985–1987.
Þór Kristjánsson, bókfærsla, 1987–1988.
Þór Vilhjálmsson, stærðfræði, 1951–1953.

Snorri Gunnarsson, hagfræði, 1997–1998.

Tómas P. Óskarsson, vélritun, 1950–1961.

Þórarinn Klemensson, bókfærsla, 1973–1974.

Snorri Halldórsson, upplýsingafræði, 2002–2004.

Tómas Örn Sölvason, bókfærsla, fjármál,

Þórarinn Ragnarsson, leikfimi, 1965–1975.

hagfræði, tölvubókhald, 1987–.

Þórbergur Þórðarson, íslenska, 1920–1925.

Snæbjörn Ásgeirsson, vélritun, 1950–1953,
1955–1961.

Tómas Tryggvason, stærðfræði, 1947–1948.

Þórður Eyjólfsson, verslunarréttur, 1924–1927.

Unnsteinn Stefánsson, stærðfræði, 1946–1948,

Þórður Hauksson, tölvunotkun, upplýsingafræði,

Rögnvaldur Sveinbjörnsson, íþróttir, 1934–1938.

Snæbjörn Jóhannsson, íslenska, 1945–1946.

Sandra Anne Eaton, enska, 2004–.

Soffía Gísladóttir, ítalska, 1986–1989.

Selma Káradóttir, efnafræði, 1995–1996.

Soffía Magnúsdóttir, íslenska, tjáning, 1991–.

Unnur Sverrisdóttir, verslunarréttur, 1987–1990.

Sif Einarsdóttir, sálfræði, 1991–1993.

Sonja Diego, spænska, 1981–1983.

Unnur Úlfarsdóttir, þýska, 1982–1983.

Sigfús J. Árnason, saga, 1961–1962.

Sóley Dröfn Davíðsdóttir, sálfræði, 1999–2000.

Úlfar Bragason, íslenska, 1980–1981.

Þórður Möller, eðlisfræði, stærðfræði, 1997–.

Sigfús J. Johnsen, verslunarréttur, 1919–1923.

Sólmundur Jónsson, tölvufræði, 1981–1983.

Úlfar Erlingsson, stærðfræði, 1992–1994.

Þórður Valdimarsson, bókfærsla, reiknivélar,

Sigfús Ragnar Oddsson, eðlisfræði, 2000–2001.

Sólmundur Már Jónsson, hagfræði,

Úlfar E. Kristmundsson, eðlisfræði, landafræði,

Sigríður Árnadóttir, skrift, 1909–1950.
Sigríður J. Bjarnason, enska, 1905–1910,
1922–1938.
Sigríður Bogadóttir, vélritun, 1916–1917.
Sigríður Björk Gunnarsdóttir, hagfræði,
stærðfræði, 2001–.
Sigríður Logadóttir, lögfræði, verslunarréttur,
1988–1998.
Sigríður Sveinsdóttir, enska, 1987–1988.
Sigrún Gísladóttir, þýska, 1985–1986.
Sigrún Gunnarsdóttir, stærðfræði, tölvufræði,
1988–1989.
Sigrún Halla Halldórsdóttir, franska, 1991–1993,
1995–.
Sigrún Sigurðardóttir, menningarfræði,
1998–1999.

1952–1953.

milliríkjaverslun, 1991–1993, 1994–1997.

stærðfræði, verðlagsreikningur, 1963–2001.
Valdimar Ármann, fjármál, 2000–2001.

Þórhallur Guttormsson, íslenska, 1963–1988.

Valdimar Hergeirsson, bókfærsla, hagfræði,

Þórhallur Hermannsson, bókfærsla, 1957–1963.

landafræði, reikningshald, 1961–2004.

stjórnun, 1999–2001.
Sólveig Friðriksdóttir, ritvinnsla, tölvunotkun,
upplýsingafræði, vélritun, 1986–.
Sólveig Ingólfsdóttir, stærðfræði, 1987–1988.

Valdimar Tómasson, bókfærsla, hagfræði,

Þórhallur Maack, tölvufræði, 1984–1985.
Þórir Kjartansson, íþróttir, 1963–1966.

kostnaðarbókhald, reikningshald, reiknivélar,

Þórir Magnússon, hagfræði, 1987–1988.

tölvufræði, 1976–1986, 1987–1989.

Þórir Sigurðsson, eðlisfræði, stærðfræði,

Sólveig Ólafsdóttir, vélritun, 1969–1970.

Valgarð Briem, enska, 1947–1948.

Sólveig G. Pétursdóttir, verslunarréttur,

Védís Skarphéðinsdóttir, íslenska, 1987–1992.

Þórólfur Ólafsson, danska, 1929–1930.

Viðar Hrafnkelsson, stærðfræði, 2004–2005.

Þórunn H. Felixdóttir, ritvinnsla, skjalavarsla,

1983–1986.

1985–1987.

Stefanía Óskarsdóttir, saga, 1994–1995.

Viðar Símonarson, leikfimi, 1966–.

Stefán Bergsson, bókfærsla, 1970–1973.

Viggó Nathanaelsson, íþróttir, 1942–1943.

Þórunn Ingólfsdóttir, vélritun, 1970–1972.

Stefán Hilmarsson, enska, 1945–1946.

Vilhelm Sigfús Sigmundsson, eðlisfræði,

Þuríður Jónsdóttir, lögfræði, 1998–.

stjörnufræði, 2001–.

Stefán Már Ingólfsson, þýska, 1955–1998.

Vilhjálmur Þ. Gíslason, íslenska, saga,

Stefán Stefánsson, enska, 1921–1922.

verslunarlandafræði, 1931–1954.

Steinar V. Árnason, spænska, 1985–1986.
Steinar Matthíasson, íslenska, 1971–1972.

Vilhjálmur Guðmundsson, enska, 1946–1947.

Steingrímur Ari Arason, verslunarréttur,

Vilhjálmur Jónsson, ritvinnsla, vélritun,

1931–1966.

1975–1979.
Þórey Aðalsteinsdóttir, lögfræði, 2003–2004.

Sólveig Lilja Einarsdóttir, hagfræði, markaðsfræði,

Sigurbjörg Eðvarðsdóttir, franska, 2004–.

Sigurður Gústafsson, stærðfræði, 1970–1971.

1972–1981, 1983–1994.

Sólrún Jensdóttir, saga, vélritun, 1970–1971.

Sigurbergur Sigsteinsson, leikfimi, 1975–.
Sigurður Guðjónsson, danska, landafræði, saga,

1989–2000.
Þórður Helgason, bókmenntir, íslenska,

1988–1989.

1978–1979.
Steinunn H. Bjarnason, enska, 1905–1906.
Steinunn Ingigerður Stefánsdóttir,
upplýsingafræði, 1986–1992.

Víglundur Þorsteinsson, verslunarréttur,
1971–1973.
Werner Haubold, þýska, 1924 –1929.

1905–2005

vélreikningur, vélritun, 1961–1995.

Þyri H. Benediktsdóttir, enska, 1909–1912,
1914–1915.
Örn Arason, tölvufræði, 1988–1989.
Örn Guðmundsson, hagfræði, reiknivélar,
tölvufræði, 1980–1981.
Örn Hansen, ritvinnsla, 1986–1987.
Örn Höskuldsson, verslunarréttur, 1972–1975.
Örn Þráinsson, tölvufræði, 1981–1983.
Örnólfur Thorsson, bókmenntir, 1985–1986.
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Höfundatal
Hér fyrir aftan er listi yfir höfunda frumsamins efnis í bókinni. Að auki eru birt í henni brot úr fjölmörgum textum úr skólablöðum og öðrum heimildum og er nafn
höfundar þá nefnt í meginmáli, sé það á annað borð þekkt.

Inngangur
Lýður Björnsson
Verslunarnám fram til aldamótanna 1900, bls. 4
Frá einokun til frelsis, bls. 5

1. kafli
Fyrstu starfsár skólans 1905–1912
Lýður Björnsson
Tímamótafundir í Verzlunarmannafélaginu, bls. 7
Skólatími fyrstu árin, bls. 8
Fyrsti skólastjóri Verzlunarskólans, bls. 8
Einvalalið prófdómara, bls. 9
Reikningur Verzlunarskólans 1905–1906, bls. 9
Fyrsta reglugerðin, bls. 10
Skóli allra landsmanna, bls. 12
Bóklegt nám fremur en verklegt, bls. 12
Stigið á stokk, bls. 13
Skólanefnd samþykkir breytingar á meðaleinkunn, bls. 14
Mikil afföll í nemendahópnum, bls. 14
Krafa um afsögn, bls. 20
Styrkir fyrir fátæka nemendur, bls. 20
Undirbúningsdeild í lamasessi, bls. 20
Vélritunarkennsla hefst, bls. 23
Bruðl í ræstingakonunni? bls. 24
Umbótatillögur í kennslumálum, bls. 25
Byggingarsjóður Skúla fógeta, bls. 25
Fjárreiðurnar fyrstu árin, bls. 26
Nemendafjöldinn, bls. 26
Sigrún Sigurðardóttir
Kennsla hefst, bls. 8
Tungumálakennsla í öndvegi, bls. 8
Tók neftóbak til að halda mér vakandi, bls. 9
Gott siðferði nemenda, bls. 10
Fjölskyldubönd á kennarastofunni, bls. 11
Kennarinn fór í fússi, bls. 11
Að gera sig hæfan til að vinna fyrir sér, bls. 12
Beðið eftir Ceres, bls. 12
Litríkur skólanefndarmaður, bls. 13
Mislingar ógna skólalífinu, bls. 14
Skólinn flytur í Kolasund, bls. 15
Skipulagt félagslíf hefst, bls. 16
Ísland fyrir Íslendinga, bls. 18
Þú eða þér, bls. 19
Verslunarmenn undir álagi, bls. 20
Jafnrétti karla og kvenna, bls. 21
Skólahúfa til umræðu, bls. 22
Tóbaksvandi og ópíumnautn, bls. 22
Dúx með tónlistargáfur, bls. 24
Að nota sín yndisfríðu talfæri, bls. 25
Kaup og kjör kennara, bls. 25
Líf að loknu námi, bls. 26

2. kafli
Árin á Vesturgötunni 1912–1931
Jón Karl Helgason
Tuskuðu skólastjórann til, bls. 49
Lýður Björnsson
Skólinn flytur enn á ný, bls. 27
Areboe vill „orkestur“, bls. 27
Skólanefnd tekur málið til meðferðar, bls. 29
Nýr skólastjóri tekur til starfa, bls. 35
Inntökupróf, bls. 38
Alþingi fjallar um verslunarnám, bls. 42
Sömu laun fyrir sömu vinnu, bls. 43
Kjarabarátta kennara, bls. 44
Veigamiklar skipulagsbreytingar, bls. 45
Breytingar á skólanefnd, bls. 45
Skólastjóri í innheimtustörfum, bls. 48
Söguleg starfslok, bls. 50
Þriðji bekkur tekur til starfa, bls. 54
Nemendur kvarta, bls. 54
Framtíð Verzlunarskólans rædd á Alþingi, bls. 55
Skólanefnd samþykkir nýja reglugerð, bls. 57
Rekstur skólans 1912–1931, bls. 66
Nemendafjöldi, bls. 66

Sigrún Sigurðardóttir
Tóbaksnautn barna, bls. 28
Varla nokkur karlmaður gaf sig fram, bls. 28
Uppþot í Verzlunarskólanum, bls. 29
Róstusamir dagar, bls. 30
Samúðarskeyti, bls. 30
Skólastjóri lætur af störfum, bls. 31
Deilur um fánamálið, bls. 32
Spurning dagsins, bls. 32
Aðsópsmikill nemandi, bls. 33
Afhjúpun skólaspjaldsins, bls. 34
Umdeildir palladómar, bls. 34
Títuprjónar og ólykt á fundum, bls. 34
Kotbóndi sest á skólabekk, bls. 35
Heimsstyrjöldin hefur áhrif á skólalífið, bls. 36
Viðhorf nemenda til styrjaldarinnar, bls. 36
Tangó, púðursykur og Svarti Pétur, bls. 38
Dansæfingar Verzlunarskólanema, bls. 39
Drepsótt kveður dyra, bls. 40
Neyðarástand í Reykjavík, bls. 40
Fjórar skólastúlkur, bls. 41
Heilsuspillandi peysuföt, bls. 41
Prakkarastrik settu svip á skólalífið, bls. 44
Erfitt nám að loknum löngum vinnudegi, bls. 46
Mælska hans er ómótstæðileg, bls. 46
Skotin í íslenskukennaranum, bls. 47
Dúxar fá verðlaun, bls. 47
Stúlkurnar blikka strákana, bls. 48
Sá einn í gegnum þennan endemis skollaleik, bls. 50
Hvernig tók Þórbergur brottrekstrinum, bls. 51
Stúlkur fara á mis við leikfimikennslu, bls. 52
Málfundafélagið í kreppu, bls. 53
Einkunnir nemenda, bls. 54
Verzlunarskólanemendur klofnir í afstöðu sinni, bls. 56
Draumur um framtíð, bls. 57
Við viljum betri skóla, bls. 58
Upphaf leiklistarstarfsemi, bls. 58
Iðjuleysi nemenda til skammar, bls. 59
Hvað varð um nemendur? bls. 59
Bóksala nemenda, bls. 60
Verslunarmannafélagið Merkúr styður sameiningu, bls. 61
Hin fagra fótamennt, bls. 62
Skólahljómsveit stofnuð, bls. 63
Verzló, bls. 63
Í söluferð með strandferðaskipi, bls. 64
Verzlunarskólanemar halda skólastjóra sínum veislu, bls. 64

3. kafli
Skólastjóratíð Vilhjálms Þ. Gíslasonar 1931–1953
Lýður Björnsson
Stjórnarbylting í skólanum, bls. 67
Skólastjóraskipti, bls. 67
Nýtt skólahúsnæði keypt við Grundarstíg, bls. 68
Skólastjóri býður nýnema velkomna, bls. 70
Nýjungar í skólastarfi, bls. 77
Framhaldsdeild tekur til starfa, bls. 77
Mikil fjölgun nemenda, bls. 77
Bókasafn og vörusafn taka til starfa, bls. 77
Skólanefnd fer með yfirstjórn skólans, bls. 82
Skólasöngur Verzlunarskólans, bls. 82
Háskólanemar læra vélritun í Verzló, bls. 83
Merki og fáni Verzlunarskólans, bls. 87
4. bekkur tekur til starfa, bls. 87
Nemendasamband stofnað, bls. 88
Fullveldishátíð Verzlunarskólans, bls. 88
Viðskiptamenntun á háskólastigi, bls. 91
Ný skipulagsskrá samþykkt, bls. 92
Verzlunarskólinn fær leyfi til að útskrifa stúdenta, bls. 96
Ritdeila í Helgafelli, bls. 98
Hvað áttu nemendur að læra í Verzlunarskólanum? bls. 99
Fyrstu fastráðnu kennararnir, bls. 101
Gjafir afmælisárganga, bls. 102
Húsbyggingaráform, bls. 103
Fjárreiður skólans 1931–1951, bls. 114
Vilhjálmur Þ. Gíslason ráðinn útvarpsstjóri, bls. 118
Sigrún Sigurðardóttir
Jón Sívertsen tregur til að láta af störfum, bls. 70
Ríkisstjórnin eignar sér umbæturnar, bls. 70

Nýr skólastjóri með nýjar hugmyndir, bls. 71
Launamál kennara, bls. 71
Karlakór Verzlunarskólans, bls. 71
Hræddar við að verða sér til skammar, bls. 72
Verzlunarskólablaðið kemur út í fyrsta sinn, bls. 73
Skólastjóri áhugasamur um félagslíf nemenda, bls. 73
Sumir á lakkskóm og aðrir hálfnaktir, bls. 73
Ræðukeppni milli VÍ og MR, bls. 76
Fyrstubekkingar stofna nýtt málfundafélag, bls. 76
Skólastjóri varpar MR-ingum á dyr, bls. 76
Kynningarkvöld nýnema, bls. 76
Verklegar æfingar, bls. 76
Nemendur fagna framhaldsdeildinni, bls. 77
Nasistar í skólanum, bls. 78
Tveir Nassar sitja um líf yðar, bls. 78
Í verslunarháskóla í Leipzig, bls. 80
Til framhaldsnáms í London, bls. 81
Aðeins tveir án vinnu, bls. 81
Sumarvinna nemenda, bls. 81
Stúlkur teknar í kórinn, bls. 82
Verzlunarskólinn fagnar 30 ára afmæli, bls. 84
Útlitið ekki gott vegna kreppunnar, bls. 85
Bindindisfélag Verzlunarskólans, bls. 85
Vinsælasti hringjari skólans, bls. 86
Viljinn ýmist prentaður eða fjölritaður, bls. 86
Lesstofa nemenda opnuð, bls. 86
Skólanum lokað vegna inflúensufaraldurs, bls. 86
Nám í upplýsingatækni, bls. 87
Fyrsti fjölritarinn, bls. 87
Skólapiltur deyr, bls. 87
Sveigjanlegur námstími, bls. 88
Erfiðleikar við innheimtu skólagjalda, bls. 88
Mikilvægi útivistar, bls. 89
Skólaselsmálið, bls. 89
Kvenhlutverkið er mótað af samfélaginu, bls. 90
Bókakostur bókasafnsins vex, bls. 91
Stelpurnar stofna saumaklúbb, bls. 91
Breski herinn leggur skólahúsið undir sig, bls. 92
Skólagjöld hækka og lækka, bls. 92
Úr farskóla í Verzlunarskólann, bls. 93
Stílabækurnar útpáraðar, bls. 93
Íþrótt íþróttanna, bls. 94
Handknattleiksæði grípur um sig, bls. 94
Beðið eftir íþróttahúsi, bls. 94
Líklega hefur dr. Jón kennt mér mest, bls. 95
Ríkisstyrkur hækkaður, bls. 96
Óvissa á árum síðari heimsstyrjaldar, bls. 97
Lærdómsdeild tekur til starfa, bls. 99
Kínversk leikfimi og kaffi á Hótel Borg, bls. 100
Sjálfstæði í sjónmáli, bls. 100
Leikfimikennsla í fastari skorðum, bls. 101
Nokkurs konar tilraunabekkur, bls. 102
Hvað varð um stúdentana? bls. 102
Verzlunarskólakórinn tekur til starfa, bls. 102
Skólabúð opnuð, bls. 104
Fegurðardrottning kosin í fyrsta sinn, 104
Skólaselsmálið endurvakið, bls. 104
Skólaferðalag nemenda á Laugarvatn, bls. 105
Góð íþróttaafrek, bls. 105
Ráðningarþjónusta Vilhjálms skólastjóra, bls. 106
Heilbrigði, drenglyndi og dugnaður, bls. 106
Áhugamál nemenda, bls. 106
Líflegir málfundir, bls. 106
Tuttugu dansleikir á einu ári, bls. 107
Stærra og betra Verzlunarskólablað, bls. 107
Náttúruhamfarir í návígi, bls. 107
Dr. Jón hristist af hlátri, bls. 108
Verzlunarskólanemar á Ólympíuleikunum, bls. 108
Nýjungar í kennslu, bls. 108
Sparkaði í skólastjórann, bls. 110
Verzlunarskólinn heldur vöru- og tískusýningu, bls. 110
Stúlkurnar ganga í húsmóðurstað, bls. 110
Er peysufatadagurinn í dag?, bls. 110
Frændþjóðir sóttar heim, bls. 111
Afreksfólk í hnefaleikum og sundi, bls. 112
Mikill tónlistaráhugi, bls. 112
Létum letigyðjuna ráða, bls. 113
40 ára kennaraafmæli, bls. 113
Vínarbrauð og heimagert konfekt selt í Skólabúðinni, bls. 114

1905–2005

Frá Grundarstíg til Parísar, bls. 117
Nemendur aldrei fleiri, bls. 117
Vilhjálmur kvaddur með veisluhöldum, bls. 118
Dálítið hopp og hí, bls. 118
Þórir S. Gröndal
Þungamiðjan í lífi okkar, bls. 116

4. kafli
Dr. Jón tekur við stjórninni, bls. 119–152
Jón Karl Helgason
Nám í viðskiptagreinum endurskoðað, bls. 135
Lýður Björnsson
Endurbætur á skólahúsinu, bls. 123
Bragi mælskasti maður skólans, bls. 125
Kennarar fá lífeyrisréttindi, bls. 128
Námskeið í hagnýtum skrifstofustörfum, bls. 130
Löng bið á enda, bls. 136
Verslunardeildir gagnfræðaskóla, bls. 137
Gunnar Jónsson ráðinn húsvörður, bls. 137
Miðsvetrarpróf færð til, bls. 145
Kennarafélagið málsvari kennara í kjaramálum, bls. 148
Köttur í bóli bjarnar, bls. 148
Barfundir í Þjóðleikhúskjallaranum, bls. 148
Sigrún Sigurðardóttir
Húsnæðisekla bitnar á félagslífinu, bls. 119
Sérstakur andi í skólahúsinu, bls. 119
Kennari, skólastjóri og fræðimaður, bls. 121
Tannskemmdir færast í vöxt en ilsig á undanhaldi, bls. 121
Stúdentspróf í íslensku, bls. 121
Nemendur leggja niður félagslífið, bls. 122
Nýir kennarar koma til starfa, bls. 122
Hverra manna ert þú? bls. 123
Þetta var eins konar verkfall, bls. 123
Stúlkur raða sér í verðlaunasætin, bls. 123
Lentum óvænt í sviðsljósinu, bls. 124
Hlutverk skólans í sjálfstæðisbaráttunni, bls. 124
Kalda stríðið setti svip á umræðuna, bls. 125
Fyrsta ritstýra Verzlunarskólablaðsins, bls. 126
Kvennalisti býður fram, bls. 126
Tíminn gleypir börnin sín, bls. 128
Hvað varð um nemendur? bls. 128
Bókasafnið hefur útlán bóka, bls. 128
Á Ítalíu, í Lettlandi og Frakklandi, bls. 129
Stúlkur í ritarastörf – piltar í stjórnunarstöður, bls. 130
Vinnusálfræði vekur litla lukku, bls. 130
Skreið til Ghana, kaffi til Íslands, bls. 130
Kaldasti skóladagur vetrarins, bls. 131
Ninna ráðin til að kenna leikfimi, bls. 131
Gervitungl og ást, bls. 131
Aðeins sex mættu á jóladansleik, bls. 131
Rúnturinn, bls. 134
Dansnámskeið Heiðars Ástvaldssonar, 134
Dýnamítmúsíkin á Grundarstígnum, bls. 134
Færri komast að en vilja, bls. 135
Málfundir vel sóttir, bls. 135
Efri hæð Nýja skólans tekin í notkun, bls. 137
Risastökk tekið með byggingu Nýja skólans, bls. 138
Hvernig á Verzlunarskólastúlkan að klæða sig? bls. 138
Munið þið eftir því þegar dr. Jón sprakk? bls. 139
Nýliðun í kennarahópnum, bls. 139
Hvernig koma kennarar nemendum fyrir sjónir? bls. 140
Tvistkjólar og mjaðmadillandi dans, bls. 140
Kartöfluhlaup á síðustu árshátíðinni, bls. 141
Íþróttamót og íþróttaferðir, bls. 141
Vélritunarkunnáttan kemur að góðu gagni, bls. 141
Skólastjóri á ferð og flugi, bls. 141
Ný starfsmiðuð námsbraut, bls. 142
Kvikmyndakvöld helgað minningu Kennedys, bls. 142
Tækniframfarir og andleg fátækt, bls. 142
Kom ekki upp einu orði þegar dr. Jón bauð dús, bls. 143
Fékk kennarana til að roðna, bls. 144
Hátt í 500 nemendur á skólabekk, bls. 144
Hverjir eru bítilmennin? bls. 145
Málfundafélagið í herferð gegn hungri, bls. 145
Tækniklúbbur stofnaður, bls. 145
Útþenslustefna kommúnista ógnar heimsfriðnum, bls. 145
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Höfundatal
Yfirkennari gagnrýnir stefnu skólayfirvalda, bls. 146
Verzlingur í villta vestrinu, bls. 147
Kennarar fara í námsferð til Noregs, bls. 149
Kaffistofa kennara tekin í notkun, bls. 149
Bílastæði við skólann, bls. 149
Hver var hugur nemenda? bls. 150
Litríkur kennari lítur um öxl, bls. 151
Bókarinn og Siggi lærer kvaddir, bls. 151
Fjögurra landa ferð, bls. 152
Þórunn H. Felixdóttir
Ætlaði ekki að þora inn á kennarastofuna, bls. 132

5. kafli
Skólabyggðin við Grundarstíg 1966–1979
Lýður Björnsson
Skólinn kaupir Hellusundshúsið, bls. 153
Síðdegiskennsla á laugardögum leggst af, bls. 157
Örsteds-einkunnastiginn kvaddur, bls. 160
Brunavörður skipaður, bls. 165
Breyting á inntöku nemenda, bls. 166
Er Volvojakkinn heppilegur skólabúningur? bls. 166
Nemendur gefa kennurum einkunnir, bls. 167
Skólastarf í endurskoðun, bls. 168
Deilt um inntökuskilyrði í lærdómsdeild, bls. 169
Flokkadrættir meðal nemenda, bls. 170
Framkvæmdastjóri skólanefndar, bls. 170
Ragnhildur og kaffisjóðurinn, bls. 171
Tillögur byltingarfundarins, bls. 174
Skólaráð tekur til starfa, bls. 175
Námskeið ætlað gagnfræðingum fellt niður, bls. 175
Verzlunarskólinn í Öskjuhlíð? bls. 178
Kjör fegurðardrottningar ógilt, bls. 178
Skólastjórakeðjan, bls. 179
Skólaráð ályktar um skólasetningu, bls. 180
Samþykkt að ráða deildarkennara, bls. 181
Lagafrumvarp um viðskiptamenntun, bls. 183
Kennslustundir styttar, bls. 183
Dr. Jón Gíslason lætur af skólastjórn, bls. 189
Af fjárreiðum 1966–1979, bls. 190
Sigrún Sigurðardóttir
Inntökupróf í 3. bekk, bls. 153
Verzlunarskólablaðið í sókn, bls. 154
Listafélagið hefur starfsemi, bls. 154
Yngri nemendum „bolað frá“, bls. 154
Nemendafélag Verzlunarskóla Íslands stofnað, bls. 155
Hart deilt um sjónvarp og hægri umferð, bls. 155
Góður kennari kveður, bls. 155
Fjölbreyttar stjórnmálaskoðanir, bls. 156
Stúdentasamband Verzlunarskóla Íslands, 156
Á Bindindisfélagið framtíð fyrir sér? bls. 157
Verzlunarskólablaðið selt í áskrift, bls. 157
Yngri nemendur óánægðir með fyrirkomulag
Nemendamóts, bls. 157
„Just great“, bls. 158
Hörð barátta um embætti NFVÍ, bls. 158
Verzlingar verða fyrir aðkasti í Háskólanum, bls. 159
Langflestir í viðskiptafræði eða lögfræði, bls. 159
Sjö dúxar fóru í læknisfræði, bls. 159
Spænska kennd í 6. bekk, bls. 160
Brúnaþungur húmoristi, bls. 161
Magnaður dansvaki, bls. 161
Lék kalla sem kellingar af jafn mikilli innlifun, bls. 161
Stúlkurnar sigra karlkyns „antisportista“, bls. 161
Skáldmæltur formaður Bílaklúbbsins, bls. 162
Ráðstefna norrænna verslunarskólakennara, bls. 162
Hvorugt má vanrækja, líkama eða sál, bls. 162
Öfundaðir sem komum úr Verzló, bls. 163
Hvers leitar æskan? bls. 163
Hippalíf, kommúnur og frjálsar ástir, bls. 164
Flauelsbuxur voru það djarfasta, bls. 164
Hvílíkt kerlingarhró er ég að verða? bls. 164
Hvernig er þinn fyrirmyndarnemandi? bls. 164
Stúdentsefni í sjóstökkum og kúrekafötum, bls. 165
Kjarabarátta á skrifstofunni, bls. 165
Hvað er að gerast í Belfast? bls. 167
Fjölgað í stjórn NFVÍ, bls. 167
Hlutverk hagsmunaráðs, bls. 167
Breytingar á skólakerfinu, bls. 168
Ný inntökuskilyrði í Verzlunarskólann, bls. 168
Fjórar námsleiðir, bls. 168
Ólafur Ragnar berst fyrir endurreisn Glaumbæjar, bls. 170
Eldur í skólanum, bls. 170
Kann vel við mig innan um unga fólkið, bls. 171
Nám er vinna, bls. 172

Færðumst mikið í fang, bls. 172
Nemendamót með nýju sniði, bls. 172
Styrkja vináttuböndin í gönguferðum, bls. 173
Frekjan – róttæk hreyfing nemenda, bls. 174
Kennarar fylla fimmta tuginn, bls. 175
Heilsufar kennara bágborið, bls. 175
Gos í Heimaey, bls. 176
Rafmagnslaust á Nemendamótsdag, bls. 176
Varðveitum það sem minnir á gamla tímann, bls. 176
Liðtækur í eldhúsinu, hamingjusamur á fjöllum, bls. 177
Kennarar segja skólann skulda þeim eina og hálfa milljón
króna, bls. 178
VÍ–MR-dagurinn haldinn í fyrsta sinn, bls. 178
Gömlu dansarnir vinsælir, bls. 178
Sólbrenndir Íslendingar í glænýjum leðurjökkum, bls. 179
Hvað á að gera við allt menntafólkið? bls. 180
Rússar heimsóttir á dimisjón, bls. 180
Verðbólga og efnahagskreppa setja svip á félagslífið, bls. 180
Hver er tilgangurinn með Bifrastarferðum? bls. 181
Verzlunarskólinn þarf að eignast „mini computer“, bls. 181
Tölva Verzlunarbankans notuð í kennslu, bls. 181
Dreifbýlisstyrkir en engin námslán, bls. 182
Níu stjórnarmenn, bls. 182
Fíflalætin í kosningabaráttunni, bls. 182
Verzló sigrar í Rökræðukeppni framhaldsskólanna, bls. 183
Kennarar leggja niður vinnu, bls. 183
Ekki hægt að hugsa sér betri vinnustað, bls. 184
Hanna Maja og Rósa skipuleggja jólatrésskemmtun, bls. 184
Meirihluti stjórnar NFVÍ vill hætta útgáfu
Verzlunarskólablaðsins, bls. 185
Eru hassneytendur í Verzló? bls. 185
Perlur fyrir svín? bls. 185
Þjófafaraldur í skólanum, bls. 185
Verkfallið bitnar harðast á stúlkunum í 6.-L, bls. 186
Stúlkur ekki hæfir blóðgjafar, bls. 186
Samkynhneigð rædd á málfundi, bls. 187
Dr. Jón heiðursfélagi MFVÍ, bls. 187
Stelpur í miklum meirihluta, bls. 187
Verzlunarskólinn á ekki að vera hverfisskóli, bls. 187
Umbætur á aðstöðu Nemendafélagsins, bls. 187
Lítið barn og gamalt fólk í skúmaskotum Gamla skólans,
bls. 188
Eggjaát og píanóspil í níu klukkutíma, bls. 188
Nemendafjöldi í Verzlunarskólanum árin 1953–1979, bls. 188
Síðasta útskriftin, bls. 189

Ég mótmæli ... bls. 196
Menntun á að skapa umburðarlyndi, bls. 198
Góður orðstír, bls. 198
Þriðji bekkur virkur í félagslífinu, bls. 199
La donna è Mobile á inntökuprófinu, bls. 199
Feimnismál upp á yfirborðið, bls. 199
Nýtt skólahúsnæði – svar við kröfum tímans, bls. 200
Starfsnám, bls. 200
Metnaðarfullur ólátabekkur, bls. 201
Hangikjöt með ullarbragði, bls. 202
Tók fyrirtækið fram yfir námið, bls. 202
Stórvirki í leik, söng og látbragði, bls. 202
„Þorvarðarleg“ yfirlýsing, bls. 202
Fyrsta skóflustungan, bls. 203
Í skugga Berlínarmúrsins, bls. 204
Mörgum vísað frá, bls. 204
Erfitt að fá góða kennara, bls. 205
Hagnýtur undirbúningur, bls. 205
Á að innleiða líkamsrefsingar? bls. 206
Langur vinnudagur, bls. 206
Ekkert um rauðsokkukenningar gefið, bls. 206
Nemendur fylkja sér um J.R. Ewing og Sjálfstæðisflokkinn, bls. 207
Ungfrú Ísland kemur úr Verzlunarskólanum, bls. 207
Lífseigar auglýsingar, bls. 208
Þorvarður rúllaði mér upp, bls. 208
Við kölluðum okkur máladeildarjússurnar, bls. 210
Tölvukennsla í sókn, bls. 210
Allt milli himins og jarðar, bls. 211
Morfís hleypt af stokkunum, bls. 211
Draumaskólinn Verzló, bls. 211
Ætlarðu að opna að aftan? 212
Hvar viltu útskrifast? 212
Kennarar og nemendur, bls. 212
Hlaupið með félagsandann og dansað fram á nótt, bls. 214
Flestir með strætó, bls. 214
Hvernig líst nemendum á nýja húsið? bls. 214
Forskot á sæluna, bls. 214
Best klæddu nemendurnir, bls. 216
Norðurlandameistaratitill í Verzló, bls. 216
Geisladiskur vekur áhuga nemenda, bls. 216
Sölvi Sveinsson
Námsráðgjöf tekin upp, bls. 216

7. kafli
Aldahvörf við Ofanleiti 1986–2005

6. kafli

Jón Karl Helgason
Skólinn líkt og annað heimili, bls. 226
Að stinga sér til sunds og reyna að svamla, bls. 227
Hver er arfleifð Þorvarðar? bls. 266

Uppbyggingarár undir forystu Þorvarðar
1979–1986
Jón Karl Helgason
Rocky Horror á Nemendamóti, bls. 207
Lýður Björnsson
Nýr skólastjóri ráðinn, bls. 191
Skólastjóra ber að reyna að auka húsnæði skólans, bls. 192
Kennarar mótmæla ráðningunni, bls. 192
Kennsla í tölvufræði hefst, bls. 194
Skólinn fær byggingarlóð í Kringlumýri, bls. 197
Minningarsjóður um dr. Jón Gíslason, bls. 198
Hilmar og Hrafnkell teikna húsið, bls. 200
Annríki á skrifstofunni, bls. 201
Byggingarframkvæmdir hefjast, bls. 203
Starfsnám á vegum skólans eflt, bls. 203
Verslunarmenntadeild tekur til starfa, bls. 205
Skólastofur til sölu! bls. 208
Stærðfræðikennsla í endurskoðun, bls. 209
Framkvæmdir við skólabyggingu á undan áætlun, bls. 212
Skólinn selur fasteignir sínar, bls. 215
Sambúð nemenda og iðnaðarmanna, bls. 215
Skólahúsið við Ofanleiti í hnotskurn, bls. 215
Kennslustundum fækkar, bls. 216
Sigrún Sigurðardóttir
Vestfirðingur og viðskiptafræðingur, bls. 192
Nemendur tala tungum, bls. 192
Stór vinnustaður, bls. 192
Ég fæ aldrei frí ... en aðrir fá alltaf frí, bls. 193
Trommuleikari Mezzoforte í 4. bekk, bls. 193
Plötuklúbburinn Ívar stofnaður, bls. 193
Mig langar að giftast en geng ekki út, bls. 193
Fyrsta tölvustofan, bls. 194
Leigðu kjólfötin í Iðnó, bls. 194
Ritgerðarefni á stúdentsprófi í íslensku vorið 1980, bls. 194
Skólinn fagnar 75 ára afmæli, bls. 195
Söngleikurinn Evíta á Nemendamótinu, bls. 195
Vídeónefnd tekur til starfa, bls. 195

Lýður Björnsson
Verzlunarskóli Íslands á mikið verk óunnið, bls. 217
Öldungadeild tekur til starfa, bls. 219
Starfsnám í endurskoðun, bls. 220
Síðasti fundur Sambands verslunarskólakennara, bls. 223
Tölvuháskóli Verslunarskólans, bls. 228
Tölvuháskólinn settur, bls. 228
Skóli eða háskóli, bls. 229
Háskólanefnd sett á fót, bls. 229
Skólinn á að auka samkeppnishæfni atvinnulífsins, bls. 237
Rekstrarsamningur endurskoðaður, bls. 237
Starfsmannasamtök skólans standa fyrir blómlegu
félagslífi, bls. 246
Viðskiptaháskólinn í Reykjavík tekur til starfa, bls. 250
Verzlunarskólinn mótmælir nýrri námskrá, bls. 253
Sigrún Sigurðardóttir
Dæmigerður mánudagur, bls. 217
Bakslag í seglin, bls. 217
Ég fylgdi með í flutningunum, bls. 217
Blá eða hvít húfa? bls. 220
Hvers vegna fórst þú í öldungadeild VÍ? bls. 220
Fyrsti nemandinn útskrifast, bls. 220
Glæsilegt bókasafn í hjarta nýja skólahússins, bls. 221
Upplýsingatækni kennd sem valgrein, bls. 221
Afdrifarík íþróttaferð til Vestmannaeyja, bls. 224
Diskófrík í rokksveiflu, bls. 224
Hóf ferilinn í vídeónefnd, bls. 224
Elfar ber sigur úr býtum í Verzlóvæli, bls. 224
Rússneskir öreigar og bandarískir hippar, bls. 225
Ég fór á fyllirí hvenær sem var ... bls. 225
Brúin yfir Ermarsundið, bls. 229
Kjarabarátta og verkföll, bls. 230
Uppar, snobbhænsn og pabbastrákar? bls. 232
Ungur Verzlunarskólanemi stofnar fyrirtæki, bls. 233
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Betlari í Boss-fötum, bls. 233
Kvikmyndaklúbburinn Ljóslifandi, bls. 233
Merkúr tekið fagnandi, bls. 233
Reykingafólk er líka fólk, bls. 234
Stríðið í huga mér, bls. 234
Hélt ég væri komin til tunglsins ... bls. 235
Skemmtilegra að vera skólastjóri en sjónvarpsstjóri, bls. 235
Snobbið og Stuttin og fleiri nýjungar í félagslífinu, bls. 236
Börn mánans fá metaðsókn, bls. 236
Opið hús, bls. 237
Við vorum mjög stressaðir, bls. 238
Rosalega góður áhorfandi, bls. 238
Árgangarnir verða verri og verri, bls. 239
Óskarsverðlaunaafhending í Verzló, bls. 239
Útgáfuhátíð Verzlunarskólablaðsins, bls. 239
Nemendur í foreldrahlutverki, bls. 240
Útvarp og sjónvarp Verzló, bls. 240
Dimisjón í sparifötunum, bls. 240
Verzlóvæl í dag, Eurovision á morgun, bls. 241
Verzló í úrslitum Gettu betur, bls. 241
Stofnun Verslunarháskóla í sjónmáli, bls. 241
Nýr heimsmeistari í skák, bls. 241
Ljóðdrekar, bls. 242
Lesbók Verzlunarskólablaðsins, bls. 242
Kaffihúsamenning – nýjung á Íslandi, bls. 242
Dagskipunin var sigur! bls. 243
Fjórðungur nemenda hefur íhugað sjálfsvíg, bls. 243
Félagslífið í uppnámi, bls. 244
Kvasir veldur deilum, bls. 244
Hrafnhildur fegurðardrottning, bls. 244
Hvernig er rétt að lifa lífinu? bls. 245
Hóf söngferilinn á Nemendamóti, bls. 245
Sjóðir í vörslu skólans, bls. 246
Skólagangan byggðist algjörlega á tölvum, bls. 246
Hvar eru stelpurnar? bls. 248
Sigurganga ræðuliðsins heldur áfram, bls. 248
Erfiðleikarnir hertu mig, bls. 249
Nemendur í alþjóðasamstarfi, bls. 251
Gaf eiginhandaráritanir eftir Nemendamót, bls. 252
Hvað er menningarfræði, bls. 252
Með hverjum ætlar þú í sambúð? bls. 253
Stórkostleg stund ... bls. 254
Félagslífið er engu líkt, bls. 255
Galakvöld stúdentsefna, bls. 255
Margmiðlunardiski dreift með Verzlunarskólablaðinu, bls. 255
Stuttmyndahátíðin Ljósið, bls. 256
20–30 skeyti á dag, bls. 257
Átröskun og vöðvafíkn, 258
Tónsmíðakeppni nemenda, bls. 258
Verzló sigraði í Skólóvision, bls. 258
Nei, takk. Ég er ólétt, bls. 259
Hvað kostar að vera Verzlunarskólanemi? bls. 259
Hvað er SVÍV? bls. 260
Sókrates og Da Vinci haukar í horni, bls. 261
Aukinn þekkingarþroski, bls. 261
Forvarnir gegn þunglyndi, bls. 261
Mælskur og minnugur, bls. 262
Nylon–stelpurnar í Verzló, bls. 262
Nýnemar í grillpartí, bls. 262
Nýtt bókasafn tekið í notkun, bls. 262
Er líf að loknum kennsludegi? bls. 263
Vel menntaðir kennarar, bls. 263
Forvarnardagur árviss atburður, bls. 264
Sérhæft nám fyrir verslunarfólk, bls. 265
Skólanefnd á nýrri öld, bls. 265
Þorvarður Elíasson lætur af skólastjórn, bls. 266
Sölvi Sveinsson ráðinn skólastjóri, bls. 266
Þorvarður kveður nemendur og kennara, bls. 266
Verzlunarskólinn 100 ára, bls. 267
Vinsælasti framhaldsskóli landsins, bls. 267
Nemendafjöldi í Verzlunarskólanum 1979–2005, bls. 267
Sigrún Sigurðardóttir og Sölvi Sveinsson
Stærri skóli, fjölbreyttara nám, bls. 257
Nýtt og öflugt námstæki, bls. 264
Sölvi Sveinsson
Nemendafélag öldungadeildar, bls. 219
Hvað var kennt? bls. 219
Sjóðir í vörslu skólans, bls. 246
Öldungadeild lögð niður, bls. 247
Mætingareinkunn veldur deilum, bls. 248
Háskóli með nýju nafni en gömlu góðu innihaldi, bls. 250
Ný brautaskipting, bls. 251
Ingi ráðinn aðstoðarskólastjóri, bls. 255
Ný viðbygging við skólann vígð, bls. 260
Bindindi borgar sig, bls. 264
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Myndaskrá
Fjöldi mynda í bókinni er í eigu Verzlunarskólans eða úr persónulegum myndasöfnun sem Verzlunarskólinn fékk leyfi til að nota. Þá er eitthvað um að myndir séu
teknar upp úr skólablöðunum Verzlunarslunarskólablaðinu og Viljanum. Ákveðið var að hafa þessar myndir ekki í myndaskrá. Í myndaskrá eru því einungis myndir
sem eru í eigu safna eða stofnana og myndir eftir atvinnuljósmyndara sem ekki eru í eigu skólans.

1. kafli
Fyrstu starfsár skólans 1905-1912
Myndir frá Þjóðminjasafni Íslands
mms 9559 (Ólafur G. Eyjólfsson og eiginkona hans), bls. 8
AJ-2701 (glímumenn), bls. 9
mms 1621vis (Ágúst H. Bjarnason), bls. 11
mms 2497 (Jón Ólafsson), bls. 11
mms 17401 (Sigríður J. Ólafsson), bls. 11
PBR-8026 (Lovísa Fjelsted), bls. 12
mms 567 (bekkjarmynd), bls. 12
mms 833 (Ditlev Thomsen), bls. 13
L. og pr. 450 (Vinaminni), bls. 15
L. og pr. 1995-563 (Melsteðshús), bls. 15
PBr. 106 (Thomsenstorg), bls. 15
ÓM 42316 (tónlistarmenn), bls. 16
SZ 7924 (spilafélagar), bls. 16
PBr.25318 (nemendur og kennarar), bls. 19
mms 568 (bekkjarmynd), bls. 21
LG 3622 (nemendur með skólahúfur), bls. 22
PBr.25244 (bekkjarmynd), bls. 24
Myndir frá Ljósmyndasafni Reykjavíkur
MAÓ 60 (Lækjargata), bls. 7
MAÓ 422 (Verslunarfólk í Vesturgötu), bls. 9
MAÓ 73 (Hestar og fólk), bls. 13
MAÓ 524 (læknisskoðun), bls. 14
MAÓ 405 (Stjórnarráðið), bls. 18
MAÓ 763 (Fjölskylda við Tjörnina í Reykjavík), bls. 18
MAÓ 343 (verslun), bls. 20
MAÓ 277 (tóbaksvörur), bls. 22
MAÓ 21 (skautasvell á Austurvelli), bls. 23
MAÓ 3261 (þrjár stúlkur), bls. 25
MAÓ 3182 (menn við skrifstofustörf), bls. 26
Myndir eftir Katrínu Elvarsdóttur
KE 100 (Viljinn), bls. 17

Myndir frá Ljósmyndasafni Reykjavíkur
MAÓ 163 (Vesturgata), bls. 27
MAÓ 1600 (Reykjavíkurhöfn), bls. 37
AÐF. 1997-233-17 (tvær stúlkur), bls. 38
MAÓ 1565 (dansleikur), bls. 39
Eft. Þ 1237 (barnaheimili), bls. 40
MAÓ 928 (Reykjavíkurhöfn), bls. 40
MAÓ 1068 (Alþingi), bls. 42
MAÓ 72 (piltar í leikfimisfötum), bls. 52
MAÓ 794 (stúlkur í leikfimi), bls. 52
MAÓ 353 (Austurstræti), bls. 54
PSÖ 12 (Austurvöllur), bls. 55
AÐF. 2004-24-2 nr. 8 (Bankastræti), bls. 56
SkG 124 (hljómsveit), bls. 63
MAÓ 1402 (strandferðaskip), bls. 64

KAN 001 065 2-2 (hermenn), bls. 92
AÐF. 2001-13-20 (hermenn), bls. 97
Myndir eftir Katrínu Elvarsdóttur
KE 116 (reiknivél), bls. 68
KE 117 (peningaseðlar), bls. 69
KE 118 (Verzlunarskólablaðið), bls. 73
KE 119 (orðabækur), bls. 74
KE 120 (sápa), bls. 77
KE 121 (karamellur), bls. 77
KE 122 (skór), bls. 79
KE 123 (skólaspjald), bls. 80
KE 124 (ritvél), bls. 83
KE 125 (ritvélagúmmí), bls. 83
KE 126 (kaffidós), bls. 85
KE 127 (bóndós), bls. 85
KE 128 (lyftiduft), bls. 85
KE 129 (Verzlunarskólablaðið), bls. 85
KE 130 (vasaklútar), bls. 88
KE 131 (tímarit), bls. 90
KE 132 (hópmynd af fyrrum Verzlingum), bls. 100
KE 133 (bókhaldsbók), bls. 103
KE 134 (hópmynd af fyrrum Verzlingum), bls. 116

Myndir eftir Katrínu Elvarsdóttur
KE 101 (málverk af Vesturgötu), bls. 27
KE 102 (skólaspjald), bls. 34
KE 103 (vekjaraklukka), bls. 38
KE 104 (kennslubók), bls. 44
KE 105 (minnisbók), bls. 46
KE 106 (stílabók), bls. 49
KE 107 (reikningur), bls. 51
KE 108 (vínflaska), bls. 54
KE 109 (sendibréf), bls. 57
KE 110 (reiknivél), bls. 58
KE 111 (skólaspjald), bls. 59
KE 112 (Verslunarréttur), bls. 60
KE 113 (Lýsing Íslands), bls. 60
KE 114 (Viljinn), bls. 65
KE 115 (reikningar), bls. 66

4. kafli
Dr. Jón tekur við stjórninni 1953-1966
Myndir eftir Katrínu Elvarsdóttur
KE 135 (Merkúr), bls. 122
KE 136 (afmælisrit), bls. 124
KE 137 (Verzlunarskólablaðið), bls. 126
KE 138 (ritvél), bls. 130
KE 139 (Viljinn), bls. 144

Myndir eftir Baldur Kristjánsson
BK 100 (forsíða Viljans), bls. 34

Mynd eftir Baldur Kristjánsson
BK 101 (saumaklúbbur), bls. 139

Myndir eftir Baldur Sveinsson
BS 100 (málverk af Ólafi G. Eyjólfssyni), bls. 31
BS 101 (málverk af Jóni Sívertsen), bls. 48

5. kafli
Skólabyggðin við Grundarstíg 1966–1979

2. kafli
Árin á Vesturgötunni 1912–1931

3. kafli

Myndir frá Þjóðminjasafni Íslands
ÓM 12467 (spilafélagar reykja), bls. 28
mms 96 (Jón Ívarsson), bls. 29
mms 16786 (Sigfús Guðmundsson), bls. 30
mms 51390 (Geir Zoëga), bls. 30
ÍB (bláhvíti fáninn), bls. 32
ÓM 93 (Íþróttafélagið KR), bls. 33
mms 51175 (Jón Sívertsen), bls. 35
SZ 8978a (skólapiltar), bls. 39
mms 42358 (Inga E. Laxness), bls. 47
SZ 37785 (Einar Sigurðsson), bls. 49
SZ 25600a (The Collar Society), bls. 53

Skólastjóratíð Vilhjálms Þ. Gíslasonar 1931-1953
Myndir frá Þjóðminjasafni Íslands
mms 41450 (Carl Proppé), bls. 67
ÓM 27802 (Karlakór VÍ), bls. 71
ÓM 2771a (leikflokkur), bls. 72
mms 31726 (skólaspjald), bls. 80
SG 6596,01 (lesstofa), bls. 86
SZ 23519 (borgaralegt heimili), bls. 90

Myndir frá Ljósmyndasafni Reykjavíkur
WIP 003 016 4-4 (eldgos), bls. 176
SVÞ 001 097 3-1 (IBM tölva), bls. 181

Myndir frá Ljósmyndasafni Reykjavíkur
AÐF. 1998-6-06 (Bankastræti), bls. 74
MAÓ 2812 (Hótel Borg), bls. 84

Myndir eftir Katrínu Elvarsdóttur
KE 140 (Verzlunarskólablaðið), bls. 154
KE 141 (Viljinn), bls. 154
KE 142 (meðmælendalisti), bls. 155
KE 143 (Dagskrá nemendamóts), bls. 157
KE 144 (Kristnihald undir Jökli), bls. 161
KE 145 (bréf), bls. 166
KE 146 (gönguklúbbur), bls. 173
KE 147 (skólastjórakeðjan), bls. 179
KE 148 (reiknivél), bls. 190

ÍB – Ívar Brynjólfsson
KAN – Karl Nielsen
KE – Katrín Elvarsdóttir
LG – Loftur Guðmundsson
L. og pr. – Ljós- og prentmyndasafn

MAÓ – Magnús Ólafsson
mms – Mannamyndasafn
ÓM – Ólafur Magnússon
PBR – Pétur Brynjólfsson
PSÖ – Peter Sørå

Mynd eftir Baldur Sveinsson
BS 102 (málverk af dr. Jóni Gíslasyni), bls. 189

6. kafli
Uppbyggingarár undir forystu Þorvarðar
1979–1986
Myndir eftir Katrínu Elvarsdóttur
KE 149 (Verzlunarskólablaðið), bls. 197
KE 150 (fótbolti), bls. 198
KE 151 (hurð), bls. 208

7. kafli
Aldahvörf við Ofanleiti 1986–2005
Myndir eftir Katrínu Elvarsdóttur
KE 152 (Verzlunarskólablaðið), bls. 224
KE 153 (Náttbólið), bls. 225
KE 154 (ritvél), bls. 226
KE 155 (skriðdreki), bls. 254
KE 156 (peningar), bls. 235
KE 157 (Snobbið), bls. 236
KE 157 (Börn Mánans), bls. 236
KE 158 (Ljóðdrekar), bls. 242
KE 159 (Kvasir), bls. 244
KE 160 (farsími), bls. 257
KE 161 (Græni salurinn), bls. 260
KE 162 (Rúnar Ingi og Einar Kristinn), bls. 264
KE 163 (kennslustund), bls. 265
KE 164 (Hildur Friðriksdóttir), bls. 265
KE 165 (skólanefnd), bls. 265
KE 166 (Sölvi Sveinsson), bls. 266
KE 167 (útskrift), bls. 266
KE 168 (afhending gjafar), bls. 266
KE 169 (Ólöf Knudsen), bls. 267
Myndir eftir Baldur Sveinsson
BS 103 (Verzlunarskólinn), bls. 237
BS 104 (Verzlunarskólinn), bls. 250
BS 105 (Ingi Ólafsson), bls. 255
BS 106 (Verzlunarskólinn), bls. 260
Myndir eftir Baldur Kristjánsson
BK 102 (Ingunn Erla og Þorvaldur Davíð), bls. 257
BK 103 (Gettu betur), bls. 262
BK 104 (söngsveit), bls. 263
BK 105 (starfsmenn VÍ), bls. 267
Mynd frá Morgunblaðinu
MBL0116028 (nemendur alþjóðabrautar), bls. 251

Skammstafanir
AÐF – Aðföng (óflokkuð gögn)
AJ – Póstkortasafn Þjóðminjasafnsins
BK – Baldur Kristjánsson
BS – Baldur Sveinsson
Eft. Þ – ljósmyndari ókunnur

1905–2005

SG – Sigurður Guðmundsson
SKG – Skafti Guðjónsson
SZ – Sigríður Zoëga
WIP – Will Perry
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Tilvísanir
Skýringar á táknum: Bt = bein tilvitnun, Ah = aðrar heimildir.

Inngangur
Verslunarnám fram til aldamótanna 1900, bls. 4–6
Bt: Lúðvík Kristjánsson: Úr heimsborg í
Grjótaþorp, bls. 192–193, 195, 198
Ah: Elsa E. Guðjónsson, viðtal Lýðs Björnssonar,
Fundargerð Verzlunarmannafélags
Reykjavíkur 13. júní 1901, Ísafold 26. ágúst
1893, 1. ágúst 1894, 21. september 1895, 6.
september 1896, 4. september 1897, Lýður
Björnsson: Kaupstaður í hálfa öld 1786–1836,
Lýður Björnsson: Afmælisrit VR I, Páll E.
Ólason: Íslenzkar æviskrár, Stjórnartíðindi
1893 A, Stjórnartíðindi 1909 A, óskráðar
heimildir í eigu Verzlunarskóla Íslands.

1. kafli
Fyrstu starfsár skólans 1905–1912
Tímamótafundir í Verzlunarmannafélaginu, bls. 7
Lýður Björnsson: Afmælisrit VR, II.
Fyrsti skólastjóri Verzlunarskólans, bls. 8
Reykjavík 16. september 1905, Fundargerð
skólanefndar VÍ 3. október 1905.
Kennsla hefst, bls. 8
Reykjavík 14. október 1905, Skólaskýrsla VÍ
1905–1906.
Skólatíminn fyrstu árin, bls. 8
Skólaskýrslur VÍ 1905–1912.
Tungumálakennsla í öndvegi, bls. 8
Skólaskýrsla VÍ 1905–1906.
Tók neftóbak til að halda mér vakandi, bls. 9
Bt: Verzlunarskólablaðið 1946, bls. 3–4.
Einvalalið prófdómara, bls. 9
Skólaskýrslur VÍ 1905–1907.
Reikningur Verzlunarskólans 1905–1906, bls. 9
Skólaskýrsla VÍ 1908–1909.
Fyrsta reglugerðin, bls. 10
Bt: Fundargerð skólanefndar VÍ 29. september
1906.
Fjölskyldubönd á kennarastofunni, bls. 11
Bt: Jón Gíslason (ritstj.): Verzlunarskóli Íslands
fimmtíu ára, bls. 124.
Ah: Gils Guðmundsson: Ævintýramaður,
Reykjavík 14. október 1905, Reykjavík 7.
janúar 1908, Skólaskýrsla VÍ 1905–1906,
Verslunarblað Íslands, maí 1908.
Kennarinn fór í fússi, bls. 11
Bt: Verzlunarskólablaðið 1947, bls. 43.
Að gera sig hæfan til að vinna fyrir sér, bls. 12
Bt: Jón Gíslason (ritstj.), Verzlunarskóli Íslands
fimmtíu ára, bls. 121–122.
Ah: Jón Gíslason (ritstj.), Verzlunarskóli Íslands
fimmtíu ára, Verslunarblað Íslands maí 1908.
Skóli allra landsmanna, bls. 12
Skólaskýrsla VÍ 1906–1907.
Bóklegt nám fremur en verklegt, bls. 12
Skólaskýrsla VÍ 1907–1908.
Beðið eftir Ceres, bls. 12
Bt: Dagblaðið 4. október 1906.
Litríkur skólanefndarmaður, bls. 13
Bt: Reykjavík 17. mars 1908, Fundargerðir
stjórnarnefndar VÍ 1910.
Ah: Dagblaðið 16. október 1906, Fundargerðir
stjórnarnefndar VÍ 1905–1910, Guðjón
Friðriksson, Saga Reykjavíkur I, bls.
427–434, Illugi Jökulsson, Ísland í aldanna
rás 1900–1950, bls. 39, Reykjavík 23. júlí

1907, Reykjavík 31. ágúst 1907, Reykjavík
25. ágúst 1908, Skrá yfir ýmsa sjóði.
Fylgiskjal með minnisbók um Thomsensgjöf, Verslunarblað Íslands, júní 1908, bls.
12–13, Verzlunarskólablaðið 1935, bls. 5.
Stigið á stokk, bls. 13
Bt: Skólaskýrsla VÍ 1907–1908, bls. 30.
Mislingar ógna skólalífinu, bls. 14
Bt: Reykjavík 6. maí 1905, Reykjavík 16.
nóvember 1907.
Ah: Reykjavík 14. september 1907.
Mikil afföll í nemendahópnum, bls. 14
Skólaskýrsla VÍ 1907–1908.
Skólanefnd samþykkir breytingar á meðaleinkunn,
bls. 14
Fundargerðir skólanefndar VÍ 1907.
Skólinn flytur í Kolasund, bls. 15
Bt: Viljinn 25. nóvember 1911, bls. 76–77.
Ah: Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur, bls.
431–434, Jón Gíslason (ritstj.): Verzlunarskóli
Íslands fimmtíu ára, Páll Líndal: Reykjavík.
Sögustaður við Sund I og II, Reykjavík 18.
ágúst 1906, Skólaskýrsla VÍ 1909–1910,
Viljinn, 25. nóvember 1911, bls. 76–77.
Skipulagt félagslíf hefst, bls. 16
Bt: Viljinn 28. desember 1908, án blaðsíðutals,
Verzlunarskólablaðið 1937, bls. 20, Viljinn 13.
febrúar 1909, bls. 256–257, Viljinn 28.
nóvember 1908, án blaðsíðutals.
Ah: Erla Hulda Halldórsdóttir og Guðrún Dís
Jónatansdóttir (ritstj.): Ártöl og áfangar í sögu
íslenskra kvenna, Gjörðabækur fyrir
Málfundafélag Verzlunarskóla Íslands
1908–1912, Illugi Jökulsson: Ísland í aldanna
rás, Skýrsla um Hinn almenna menntaskóla í
Reykjavík, Verzlunarskólablaðið 1939, Viljinn
1908–1911.
Ísland fyrir Íslendinga, bls. 18
Bt: Skólablaðið 31. desember 1907, bls. 93,
Verslunarblað Íslands júní 1908, bls. 12–13.
Ah: Reykjavík 25. febrúar 1908, Verslunarblað
Íslands maí 1908, Verslunarblað Íslands, júní
1908, Verslunarblað Íslands október 1908,
Skólaskýrsla VÍ 1909–1910.
Þú eða þér? bls. 19
Bt: Viljinn 31. október 1908, bls. 4–6, Gjörðabók
fyrir Málfundafélag Verzlunarskóla Íslands
1911–1912, án blaðsíðutals.
Ah: Viljinn 31. október 1908, Viljinn 14.
nóvember 1908, Viljinn 28. nóvember 1908,
Gjörðabækur fyrir Málfundafélag
Verzlunarskóla Íslands 1909–1911,
Skólaskýrsla VÍ 1908–1909.
Verslunarmenn undir álagi, bls. 20
Bt: Reykjavík 11. febrúar 1908.
Styrkir fyrir fátæka nemendur, bls. 20
Skólaskýrslur VÍ 1907–1912.
Undirbúningsdeild í lamasessi, bls. 20
Skólaskýrslur VÍ 1905–1912.
Krafa um afsögn, bls. 20
Bt: Fundargerð skólanefndar VÍ 29. nóvember
1908, án blaðsíðutals.
Jafnrétti karla og kvenna, bls. 21
Bt: Gjörðabók fyrir Málfundafélag Verzlunarskóla
Íslands 1910–1911, án blaðsíðutals.
Tóbaksvandi og ópíumnautn, bls. 22
Bt: Gjörðabók fyrir Málfundafélag Verzlunarskóla
Íslands 1909–1910.

Skólahúfa til umræðu, bls. 22
Viljinn 1909–1910.
Vélritunarkennsla hefst, bls. 23
Skólaskýrsla VÍ 1909–1910, Jón Gíslason (ritstj.):
Verzlunarskóli Íslands fimmtíu ára.
Biðilsbréf í Viljanum, bls. 23
Bt: Viljinn 16. janúar 1909.
Dúx með tónlistargáfur, bls. 24
Bt: Verzlunarskólablaðið 1971, bls. 11–13.
Ah: Morgunblaðið 29. apríl 1989.
Bruðl í ræstingarkonunni? bls. 24
Fundargerð skólanefndar VÍ 21. janúar 1912.
Að nota sín yndisfríðu talfæri, bls. 25
Bt: Viljinn 11. nóvember 1911, bls. 5–7.
Umbótatillögur í kennslumálum, bls. 25
Viljinn mars 1912.
Byggingarsjóður Skúla landfógeta, bls. 25
Bt: Skólaskýrsla VÍ 1911–1912, bls. 26–27.
Kaup og kjör kennara, bls. 25
Fundargerð skólanefndar VÍ 20. desember 1910.
Líf að loknu námi, bls. 26
Lýður Björnsson: Afmælisrit VR I, Skólaskýrsla VÍ
1907–1908, Skólaskýrsla VÍ 1911–1912.
Fjárreiðurnar fyrstu árin, bls. 26
Skólaskýrslur VÍ 1905–1912.
Nemendafjöldinn, bls. 26
Bt: Skólaskýrsla VÍ 1906–1907, bls. 25.
Ah: Skólaskýrslur VÍ 1905–1912.

2. kafli
Árin á Vesturgötunni 1912–1931
Skólinn flytur enn á ný, bls. 27
Fundargerðir skólanefndar VÍ 1911–1931.
Areboe vill „orkestur“, bls. 27
Viljinn febrúar 1913.
Uppþot í Verzlunarskólanum, bls. 29
Bt: Morgunblaðið 8. desember 1913.
Skólanefnd tekur málið til meðferðar, bls. 29
Bt: Fundargerðir skólanefndar VÍ 2.–3. desember
1913.
Ah: Fundargerð skólanefndar 30. nóvember
1913.
Róstusamir dagar, bls. 30
Bt: Ísafold 6. desember 1913, Morgunblaðið 8.
desember 1913, Fundargerð skólanefndar VÍ
6. desember 1913.
Ah: Ísafold 3. janúar 1914, Morgunblaðið 2.
desember 1913, 6. desember 1913, 2.
janúar 1914, Skólaskýrsla VÍ 1914–1915.
Samúðarskeyti, bls. 30
Bt: Ísafold 3. janúar 1914.
Yfirlýsing, bls. 31
Bt: Ísafold 6. desember 1913.
Skólastjóri lætur af störfum, bls. 31
Bt: Skólaskýrsla VÍ 1914–1915, bls. 23.
Deilur um fánamálið, bls. 32
Bt: Morgunblaðið 24. mars 1914, Viljinn 21. mars
1914, án blaðsíðutals, Viljinn 28. mars 1914,
án blaðsíðutals, Morgunblaðið 29. mars 1914.
Spurning dagsins! bls. 32
Viljinn 28. febrúar 1914, án blaðsíðutals.
Aðsópsmikill nemandi, bls. 33
Bt: Viljinn 28. febrúar 1914, án blaðsíðutals,
Viljinn 7. mars 1914, án blaðsíðutals,
Verzlunarskólablaðið 1942, bls. 10–11, Ellert
B. Schram (ritstj.): Fyrsta öldin – Saga KR í
100 ár, bls. 32.
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Ah: Gjörðabók fyrir Málfundafélag
Verzlunarskóla Íslands 1912–1913,
Morgunblaðið 16. febrúar 1999, Viljinn 14.
mars 1914.
Afhjúpun skólaspjaldsins, bls. 34
Viljinn 28. febrúar 1914.
Umdeildir palladómar, bls. 34
Bt: Viljinn 28. mars 1914, án blaðsíðutals.
Kotbóndi sest á skólabekk, bls. 35
Bt: Sæmundur Dúason: Einu sinni var, bls.
140–144.
Nýr skólastjóri tekur til starfa, bls. 35
Skólaskýrslur VÍ 1915–1931.
Heimsstyrjöldin hefur áhrif á skólalífið, bls. 36
Bt: Ísafold 1. apríl 1916, Kvennablaðið 30. ágúst
1917, Fundargerðir skólanefndar VÍ 30.
apríl 1914, 7. febrúar 1917, 13. júlí 1917, 1.
október 1919, án blaðsíðutals.
Ah: Fundargerðir stjórnarnefndar Verzlunarskóla
Íslands 1913–1920, Skólaskýrslur VÍ
1913–1920.
Inntökupróf, bls. 38
Bt: Fundargerð skólanefndar VÍ 30. apríl 1914,
án blaðsíðutals.
Tangó, púðursykur og Svarti Pétur, bls. 38
Bt: Viljinn 20. janúar 1917, án blaðsíðutals.
Dansæfingar Verzlunarskólanema, bls. 39
Bt: Viljinn 1. desember 1917, án blaðsíðutals.
Drepsótt kveður dyra, bls. 40
Bt: Jón Gíslason (ritstj.): Verzlunarskóli Íslands
fimmtíu ára, bls. 136, Skólaskýrsla VÍ
1918–1919, Verzlunarskólablaðið 1970, bls.
65.
Ah: Ísafold 23. nóvember 1918, bls. 1–2, Ísafold
14. desember 1918, bls. 3.
Fjórar skólastúlkur, bls. 41
Bt: Viljinn 1. febrúar 1919, án blaðsíðutals.
Heilsuspillandi peysuföt, bls. 41
Bt: Viljinn 1. febrúar 1919, án blaðsíðutals.
Alþingi fjallar um verslunarnám, bls. 42
Bt: Jón Gíslason (ritstj.): Verzlunarskóli Íslands
fimmtíu ára, bls. 51–52 .
Sömu laun fyrir sömu vinnu, bls. 43
Bt: Lýður Björnsson: Afmælisrit VR I, bls. 71.
Prakkarastrik settu svip á skólalífið, bls. 44
Bt: Verzlunarskólablaðið 1975, bls. 23–24.
Ah: Skólaskýrslur VÍ 1920–1922, Jón Gíslason
(ritstj.): Verzlunarskóli Íslands fimmtíu ára.
Ennfremur veitti Erna Franklín upplýsingar
um ætt og afkomendur Vilhelms.
Kjarabarátta kennara, bls. 44
Bt: Fundargerð skólanefndar VÍ 4. október 1920,
án blaðsíðutals.
Veigamiklar skipulagsbreytingar, bls. 45
Bt: Óskráð heimild í eigu VÍ.
Ah: Lýður Björnsson: Afmælisrit VR I.
Hvers vegna er þörf á undirbúningsdeild? bls. 45
Bt: Fundargerð skólanefndar VÍ 30. október
1923, án blaðsíðutals.
Erfitt nám að loknun löngum vinnudegi, bls. 46
Skólaskýrslur VÍ 1922–1930.
Mælska hans er ómótstæðileg, bls. 46
Bt: Viljinn 15. mars 1924, án blaðsíðutals, Viljinn
1. mars 1924, án blaðsíðutals, Viljinn 15.
mars 1924, án blaðsíðutals.
Ah. Jón Gíslason: Verzlunarskóli Íslands fimmtíu
ára, bls. 208, Morgunblaðið 21. febrúar
1935, Morgunblaðið 22. apríl 1936,
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Morgunblaðið 19. desember 1942,
Morgunblaðið 30. október 1943.
Skólaskýrslur VÍ 1922–1924, Torfi Jónsson:
Æviskrár samtíðarmanna, bls. 274.
Skotin í íslenskukennaranum, bls. 47
Bt: Silja Aðalsteinsdóttir: Í aðalhlutverki Inga
Laxness, bls. 64–70.
Dúxar fá verðlaun, bls. 47
Skólaskýrsla VÍ 1922–1923.
Skólastjóri í innheimtustörfum, bls. 48
Fundargerðir skólanefndar VÍ 1923–1927.
Stúlkurnar blikka strákana, bls. 48
Bt: Viljinn 15. mars 1924, án blaðsíðutals.
Tuskuðu skólastjórann til, bls. 49
Bt: Þórbergur Þórðarson: Einar ríki, bls. 18–21,
27–28.
Sá einn í gegnum þennan endemis skollaleik, bls. 50
Bt: Þórbergur Þórðarson: Mitt rómantíska æði, bls.
119, 148.
Söguleg starfslok, bls. 50
Bt: Fundargerð skólanefndar VÍ 26. september
1925, Alþýðublaðið 30. september 1925,
Þórbergur Þórðarson: Einar ríki, bls. 32.
Hvernig tók Þórbergur brottrekstrinum? bls. 51
Bt: Þórbergur Þórðarson: Mitt rómantíska æði, bls.
157–158, 187–191, Helgi M. Sigurðsson:
„Formáli“, Mitt rómantíska æði, bls. 8.
Ah: Skólaskýrsla VÍ 1914–1925.
Stúlkur fara á mis við leikfimikennslu, bls. 52
Bt: Viljinn 6. febrúar 1926, án blaðsíðutals,
Viljinn 19. febrúar 1927, án blaðsíðutals.
Málfundafélagið í kreppu, bls. 53
Bt: Viljinn 27. mars 1926, án blaðsíðutals, Viljinn
14. október 1928, án blaðsíðutals, Viljinn 25.
nóvember 1928, án blaðsíðutals, Viljinn 27.
febrúar 1926, án blaðsíðutals, Viljinn 13.
febrúar, án blaðsíðutals, Viljinn 30. október
1927, án blaðsíðutals.
Ah: Viljinn 16. febrúar 1924 til 30. nóvember
1930.
Þriðji bekkur tekur til starfa, bls. 54
Skólaskýrslur VÍ 1925–1927.
Nemendur kvarta ... bls. 54
Bt: Fundargerð skólanefndar VÍ 13. mars 1927,
án blaðsíðutals.
Einkunnir nemenda, bls. 54
Skólaskýrslur VÍ 1923–1930.
Framtíð Verzlunarskólans rædd á Alþingi, bls. 55
Jón Gíslason (ritstj.): Verzlunarskóli Íslands
fimmtíu ára, Alþingistíðindi 1927 A.
Verzlunarskólanemendur klofnir í afstöðu sinni, bls.
56
Viljinn 1926–1927.
Skólanefnd samþykkir nýja reglugerð, bls. 57
Skólaskýrslur VÍ 1926–1927.
Við viljum betri skóla, bls. 58
Bt: Fundargerð stjórnarnefndar Verzlunarskóla
Íslands, 23. september 1928, Morgunblaðið
12. desember 1926, Morgunblaðið 19.
september 1929.
Ah: Fundargerðir stjórnarnefndar Verzlunarskóla
Íslands 1922–1930. Morgunblaðið 12.
desember 1926, Morgunblaðið 22. desember
1927, Morgunblaðið 23. mars 1930.
Upphaf leiklistarstarfsemi, bls. 58
Viljinn 28. október 1928.
Iðjuleysi nemenda til skammar, bls. 59
Bt: Viljinn 18. desember 1927, án blaðsíðutals.
Ah: Jón Gíslason (ritstj.): Verzlunarskóli Íslands
fimmtíu ára, bls. 211, Skólaskýrsla VÍ
1924–1925, Viljinn 1926–1928.

Hvað varð um nemendur? bls. 59
Jón Gíslason (ritstj.): Verzlunarskóli Íslands
fimmtíu ára, bls. 193–270, Skólaskýrslur VÍ
1925–1927.
Bóksala nemenda, bls. 60
Bt: Viljinn 28. október 1928, án blaðsíðutals.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1935, bls. 10,
Verzlunarskólablaðið 1936, bls. 19.
Verslunarmannafélagið Merkúr styður sameiningu,
bls. 61
Bt: Morgunblaðið 31. janúar 1929.
Ah: Skólaskýrsla VÍ 1929–1930.
Hin fagra fótamennt, bls. 62
Bt: Viljinn 11. mars 1928, án blaðsíðutals, Viljinn
20. janúar 1929, án blaðsíðutals, Viljinn 9.
febrúar 1930, án blaðsíðutals.
Ah: Viljinn 16. febrúar 1924, Viljinn 1. mars
1924, Viljinn 22. nóvember 1924, Viljinn 20.
desember 1924, Viljinn 13. mars 1926,
Viljinn 19. febrúar 1927, Viljinn 30. október
1927, Viljinn 28. október 1928, Viljinn 5.
desember 1929, Viljinn 9. mars 1930.
Skólahljómsveit stofnuð, bls. 63
Bt: Viljinn 26. október 1930, án blaðsíðutals.
Ah: Viljinn 1930–1931, Skólaskýrsla VÍ
1930–1934, Jón Gíslason (ritstj.):
Verzlunarskóli Íslands fimmtíu ára, bls. 216
Verzló, bls. 63
Viljinn 1927–1928.
Í söluferð með strandferðaskipi, bls. 64
Bt: Viljinn 9. mars 1930, án blaðsíðutals.
Rekstur skólans 1912–1931, bls. 66
Bt: Fundargerð skólanefndar VÍ 20. september
1926.
Ah: Skólaskýrslur VÍ 1912–1931, Verzlunartíðindi
3.–4. tbl. 1926.

3. kafli
Skólastjóratíð Vilhjálms Þ. Gíslasonar 1931–1953
Stjórnarbylting í skólanum, bls. 67
Skólaskýrslur VÍ 1930–1938.
Skólastjóraskipti, bls. 67
Jón Guðnason og Pétur Haraldsson: Íslenzkir
samtíðarmenn, Skólaskýrslur VÍ 1930–1932,
Fundargerðir Verslunarráðs Íslands 1931.
Nýtt skólahús keypt við Grundarstíg, bls. 68
Bt: Fundargerðir Verslunarráðs Íslands
1928–1938.
Ah: Lýður Björnsson: Afmælisrit VR,
Fundargerðir skólanefndar VÍ 1930–1933.
Skólastjóri býður nýnema velkomna, bls. 70
Viljinn október 1931.
Ríkisstjórnin eignar sér umbæturnar, bls. 70
Bt: Morgunblaðið 12. maí 1932.
Jón Sívertsen tregur til að láta af störfum, bls. 70
Bt: Fundargerð skólanefndar VÍ 7. september
1931, Morgunblaðið 10. september 1931,
Morgunblaðið 22. október 1931.
Ah: Fundargerð skólanefndar VÍ 28. ágúst 1931,
2. september 1931, apríl og maí 1935
Nýr skólastjóri með nýjar hugmyndir, bls. 71
Bt: Morgunblaðið 13. september 1931, bls. 10–12.
Ah: Skólaskýrsla VÍ 1930–1934 og eldri
skólaskýrslur.
Launamál kennara, bls. 71
Fundargerðir skólanefndar VÍ 26. september
1931, 6. nóvember 1931, 19. desember
1932 og 11. október 1940.
Karlakór Verzlunarskólans, bls. 71
Verzlunarskólablaðið 1933.
Hræddar við að verða sér til skammar, bls. 72
Bt: Viljinn 20. mars 1932, án blaðsíðutals.

Verzlunarskólablaðið kemur út í fyrsta sinn, bls. 73
Verzlunarskólablaðið 1933.
Skólastjóri áhugasamur um félagslíf nemenda, bls. 73
Bt: Verzlunarskólablaðið 1933, bls. 5.
Ah: Jón Gíslason (ritstj.): Verzlunarskóli Íslands
fimmtíu ára, bls. 109–113, Morgunblaðið 20.
febrúar 1954.
Sumir á lakkskóm og aðrir hálfnaktir, bls. 73
Bt: Viljinn 23. október 1932, án blaðsíðutals.
Ræðukeppni milli VÍ og MR, bls. 76
Bt: Viljinn 7. febrúar 1932, án blaðsíðutals.
Fyrstubekkingar stofna nýtt málfundafélag, bls. 76
Viljinn 18. mars 1933.
Skólastjóri varpar MR-ingum á dyr, bls. 76
Bt: Viljinn 27. nóvember 1932, án blaðsíðutals.
Kynningarkvöld nýnema, bls. 76
Viljinn 23. október 1932, Viljinn 15. október
1933.
Verklegar æfingar, bls. 76
Verzlunarskólablaðið 1933.
Nýjungar í skólastarfi, bls. 77
Skólaskýrslur VÍ 1931–1934.
Jón Gíslason (ritstj.): Verzlunarskóli Íslands
fimmtíu ára.
Framhaldsdeild tekur til starfa, bls. 77
Fundargerð skólanefndar VÍ 8. október 1933,
Skólaskýrslur VÍ 1930–1938,
Verzlunarskólablaðið 1934.
Nemendur fagna framhaldsdeildinni, bls. 77
Bt: Verzlunarskólablaðið 1935, bls. 26.
Mikil fjölgun nemenda, bls. 77
Skólaskýrslur VÍ 1930–1934.
Bókasafn og vörusafn taka til starfa, bls. 77
Jón Gíslason (ritstj.): Verzlunarskóli Íslands
fimmtíu ára, Skólaskýrslur VÍ 1933–1934.
Nasistar í skólanum, bls. 78
Bt: Illugi Jökulsson: Ísland í aldanna rás
1900–1950, bls. 253.
Ah: Skólaskýrsla VÍ 1925–1927, Viljinn 5.
nóvember 1933.
Tveir Nassar sitja um líf yðar, bls. 78
Bt: Viljinn 5. nóvember 1933, án blaðsíðutals.
Í verslunarháskóla í Leipzig, bls. 80
Bt: Viljinn 2. nóvember 1935, án blaðsíðutals.
Ah: Skólaskýrsla VÍ 1930–1934.
Til framhaldsnáms í London, bls. 81
Bt: Viljinn 21. desember, án blaðsíðutals.
Ah: Jón Gíslason (ritstj.): Verzlunarskóli Íslands
fimmtíu ára, bls. 216 og Skólaskýrsla VÍ
1930–1934, bls. 26.
Aðeins tveir án vinnu, bls. 81
Skólaskýrslur VÍ 1930–1934.
Sumarvinna nemenda, bls. 81
Skólaskýrslur VÍ 1930–1934.
Skólanefnd fer með yfirstjórn skólans, bls. 82
Bt: Fundargerð skólanefndar VÍ 20. nóvember
1934.
Stúlkur teknar í kórinn, bls. 82
Verzlunarskólablaðið 1936, Verzlunarskólablaðið
1938, Verzlunarskólablaðið 1940.
Háskólanemar læra vélritun í Verzló, bls. 83
Fundargerð skólanefndar 2. janúar 1939.
Verzlunarskólinn fagnar 30 ára afmæli, bls. 84
Fundargerð skólanefndar VÍ maí 1935.
Fremur skemmtistaður en skóli, bls. 84
Bt: Fundargerð skólanefndar VÍ 30 apríl 1935.
Útlitið ekki gott vegna kreppunnar, bls. 85
Bt: Verzlunarskólablaðið 1936, bls. 12–13.
Bindindisfélag Verzlunarskólans, bls. 85
Bt: Verzlunarskólablaðið 1936, bls. 23.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1937 og 1941.
Vinsælasti hringjari skólans, bls. 86
Bt: Verzlunarskólablaðið 1949, bls. 57,
Verzlunarskólablaðið 1958, bls. 15–16.
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Viljinn ýmist prentaður eða fjölritaður, bls. 86
Viljinn 1934, 1966.
Lesstofa nemenda opnuð, bls. 86
Verzlunarskólablaðið, 1937.
Skólanum lokað vegna inflúensufaraldurs, bls. 86
Bt: Morgunblaðið 21. mars 1937.
4. bekkur tekur til starfa, bls. 87
Skólaskýrslur VÍ 1934–1938, Jón Gíslason
(ritstj.): Verzlunarskóli Íslands fimmtíu ára.
Merki og fáni Verzlunarskólans, bls. 87
Skólaskýrsla VÍ 1934–1938, bls. 41, Roy Wills
(ritstj.): Goðsagnir heimsins.
Skólapiltur deyr, bls. 87
Bt: Verzlunarskólablaðið 1938, bls. 27,
Verzlunarskólablaðið 1942, bls. 24–25.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1939.
Nám í upplýsingatækni, bls. 87
Bt: Verzlunarskólablaðið 1937, bls. 29.
Fyrsti fjölritarinn, bls. 87
Fundargerð skólanefndar VÍ 7. júní 1940.
Fullveldishátíð Verzlunarskólans, bls. 88
Bt: Verzlunarskólablaðið 1939, bls. 24.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1940.
Nemendasamband stofnað, bls. 88
Frjáls verslun 11.–12. tbl. 1948, Jón Gíslason
(ritstj.): Verzlunarskóli Íslands fimmtíu ára.
Sveigjanlegur námstími, bls. 88
Skólaskýrslur VÍ 1930–1934.
Erfiðleikar við innheimtu skólagjalda, bls. 88
Bt: Fundargerð skólanefndar VÍ 1. apríl 1938.
Ah: Skólaskýrslur VÍ 1930–1940, Fundargerðir
skólanefndar VÍ 1932–1938.
Skólaselsmálið, bls. 89
Morgunblaðið 7. október 1938,
Verzlunarskólablaðið 1938–1939,
Verzlunarskólablaðið 1942–1944.
Mikilvægi útivistar, bls. 89
Bt: Verzlunarskólablaðið 1936, bls. 10.
Ah: Skólaskýrsla VÍ 1934–1938, bls. 30.
Kvenhlutverkið er mótað af samfélaginu, bls. 90
Bt: Verzlunarskólablaðið 1939, bls. 14–15.
Viðskiptamenntun á háskólastigi, bls. 91
Fundargerð skólanefndar VÍ 2. júlí 1940,
Verzlunarskólablaðið 1941, Aðalheiður
Karlsdóttir: „Lærdómsdeild Verzlunarskóla
Íslands“.
Bókakostur bókasafnsins vex, bls. 91
Verzlunarskólablaðið 1939–1944.
Stelpurnar stofna saumaklúbb, bls. 91
Verzlunarskólablaðið 1940.
Breski herinn leggur skólahúsið undir sig, bls. 92
Fundargerðir skólanefndar VÍ 7. júlí 1940, 8.
maí 1941, Illugi Jökulsson: Ísland í aldanna
rás 1900–1950, Morgunblaðið 25. september
1940, Morgunblaðið 8. apríl 1941.
Skólagjöld hækka og lækka, bls. 92
Bt: Fundargerð skólanefndar VÍ 31. október
1941.
Ah: Fundargerðir skólanefndar VÍ 1931–1944.
Ný skipulagsskrá samþykkt, bls. 92
Fundargerð skólanefndar 2. júlí 1940.
Úr farskóla í Verzlunarskólann, bls. 93
Bt: Verzlunarskólablaðið 1943, bls. 10–11.
Ah: Jón Gíslason (ritstj.): Verzlunarskóli Íslands
fimmtíu ára, bls. 235.
Stílabækurnar útpáraðar, bls. 93
Bt: Verzlunarskólablaðið 1972, bls. 18–20.
Íþrótt íþróttanna, bls. 94
Bt: Verzlunarskólablaðið 1941, bls. 24.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1939,
Verzlunarskólablaðið 1942–1944.
Handknattleiksæði grípur um sig, bls. 94
Verzlunarskólablaðið 1943.
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Tilvísanir
Beðið eftir íþróttahúsi, bls. 94
Fundargerð skólanefndar VÍ 16. júní 1942,
Verzlunarskólablaðið 1939,
Verzlunarskólablaðið 1941–1943.
Líklega hefur dr. Jón kennt mér mest, bls. 95
Bt: Verzlunarskólablaðið 1971, bls. 14–15.
Ah: Gylfi Gröndal: Kristján Eldjárn. Ævisaga.
Verzlunarskólinn fær leyfi til að útskrifa stúdenta, bls.
96
Bt: Morgunblaðið 17. október 1942, Morgunblaðið
8. nóvember 1942, Stúdentablaðið 1.
desember 1942.
Ah: Lög og reglur um skóla- og menningarmál sem í
gildi eru í marzlok 1944, Morgunblaðið 6.
febrúar 1943.
Ríkisstyrkur hækkaður, bls. 96
Fundargerðir skólanefndar VÍ 29. september
1942 og 29. mars 1944, Morgunblaðið 9.
apríl 1940, Morgunblaðið 12. febrúar 1944.
Óvissa á árum síðari heimsstyrjaldar, bls. 97
Verzlunarskólablaðið 1942.
Ritdeila í Helgafelli, bls. 98
Bt: Kristján Eldjárn: „Verzlunarskólastúdentarnir“, bls. 404–407, Vilhjálmur Þ. Gíslason:
„Stúdentspróf Verzlunarskólans“, bls.
247–250.
Lærdómsdeild tekur til starfa, bls. 99
Bt: Verzlunarskólablaðið 1944, bls. 27.
Hvað áttu nemendur að læra í Verzlunarskólanum?
bls. 99
Skólaskýrslur VÍ 1942–1944.
Kínversk leikfimi og kaffi á Hótel Borg, bls. 100
Útskriftarhópur 1944, viðtal Sigrúnar
Sigurðardóttur, maí 2005.
Sjálfstæði í sjónmáli, bls. 100
Bt: Verzlunarskólablaðið 1942, bls. 33,
Verzlunarskólablaðið 1944, bls. 3–4, 19–22.
Fyrstu fastráðnu kennararnir, bls. 101
Fundargerðir skólanefndar VÍ 1941–1945.
Leikfimikennsla í fastari skorðum, bls. 101
Verzlunarskólablaðið 1945.
Nokkurs konar tilraunabekkur, bls. 102
Bt: Verzlunarskólablaðið 1971, bls. 16–18.
Ah: Gunnlaugur Haraldsson: Viðskipta- og
hagfræðingatal 1877–1996, bls. 117.
Verzlunarskólakórinn tekur til starfa, bls. 102
Verzlunarskólablaðið 1945.
Hvað varð um stúdentana? bls. 102
Verzlunarskólablaðið 1947, Jón Gíslason (ritstj.):
Verzlunarskóli Íslands fimmtíu ára, bls.
234–243.
Gjafir afmælisárganga, bls. 102
Skólaskýrsla VÍ 1945–1946.
Húsbyggingaráform, bls. 103
Bt: Fundargerð skólanefndar VÍ 31. janúar 1943
og 19. desember 1949 , án blaðsíðutals.
Ah: Fundargerðir skólanefndar VÍ 14. mars
1944, 17. október 1944, 30. apríl 1945, 17.
ágúst 1947 og 17. apríl 1945.
Skólabúð opnuð, bls. 104
Bt: Verzlunarskólablaðið 1945, bls. 24.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1946,
Verzlunarskólablaðið 1949.
Fegurðardrottning kosin í fyrsta sinn, bls. 104
Verzlunarskólablaðið 1946.
Skólaselsmálið endurvakið, bls. 104
Verzlunarskólablaðið 1947.
Skólaferðalag nemenda á Laugarvatn, bls. 105
Verzlunarskólablaðið 1947.
Fjórir Verzlunarskólanemar í landsliðinu, bls. 105
Bt: Verzlunarskólablaðið 1970, bls. 68.
Góð íþróttaafrek, bls. 105
Verzlunarskólablaðið 1947.

Ráðningarþjónusta Vilhjálms skólastjóra, bls. 106
Bt: Verzlunarskólablaðið 1947, bls. 6.
Heilbrigði, drenglyndi og dugnaður, bls. 106
Verzlunarskólablaðið 1947.
Áhugamál nemenda, bls. 106
Verzlunarskólablaðið 1947.
Líflegir málfundir, bls. 106
Verzlunarskólablaðið 1946 og 1947.
Tuttugu dansleikir á einu ári, bls. 107
Bt: Verzlunarskólablaðið 1948, bls. 25–26.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1946, 1947 og 1949.
Stærra og betra Verzlunarskólablað, bls. 107
Bt: Verzlunarskólablaðið 1947, bls. 1.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1952 og 1953.
Náttúruhamfarir í návígi, bls. 107
Bt: Morgunblaðið 30. mars 1947.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1948.
Dr. Jón breiddi bókina yfir andlitið, bls. 108
Bt: Verzlunarskólablaðið 1980, bls. 60.
Ah: Vilhelm G. Kristinsson (ritstj.):
Samtíðarmenn, bls. 136.
Nýjungar í kennslu, bls. 108
Verzlunarskólablaðið 1948 og 1949.
Verzlunarskólanemar á Ólympíuleikunum, bls. 108
Bt: Verzlunarskólablaðið 1949, bls. 51–52.
Ah: Morgunblaðið 24. júlí 1948.
Sparkaði í skólastjórann, bls. 110
Bt: Verzlunarskólablaðið 2001, 109.
Verzlunarskólinn heldur vöru- og tískusýningu, bls.
110
Verzlunarskólablaðið 1950.
Stúlkurnar ganga í húsmóðurstað, bls. 110
Bt: Verzlunarskólablaðið 1949, bls. 25.
Er peysufatadagurinn í dag? bls. 110
Verzlunarskólablaðið 1949.
Frændþjóðir sóttar heim, bls. 111
Verzlunarskólablaðið 1950.
Afreksfólk í hnefaleikum og sundi, bls. 111
Verzlunarskólablaðið 1950.
Mikill tónlistaráhugi, bls. 112
Verzlunarskólablaðið 1950.
Létum letigyðjuna ráða, bls. 113
Bt: Verzlunarskólablaðið 1950, bls. 53–54.
40 ára kennaraafmæli, bls. 113
Bt: Jón Gíslason (ritstj.): Verzlunarskóli Íslands
fimmtíu ára, bls. 107, 184–186.
Vínarbrauð og heimagert konfekt selt í Skólabúðinni,
bls. 114
Bt: Andrés Reynir Kristjánsson: texti fyrir bókina
um skólaárin í VÍ, 2005.
Fjárreiður skólans 1931–1951, bls. 114
Skólaskýrslur VÍ 1931–1951.
Frá Grundarstíg til Parísar, bls. 117
Bt: Verzlunarskólablaðið 1954, bls. 28–30.
Ah: Morgunblaðið 11. september 1952.
Nemendur aldrei fleiri, bls. 117
Skólaskýrsla VÍ 1952–1953.
Vilhjálmur kvaddur með veisluhöldum, bls. 118
Skólaskýrsla VÍ 1952–1953.
Vilhjálmur Þ. Gíslason ráðinn útvarpsstjóri, bls. 118
Jón Gíslason (ritsj.): Verzlunarskóli Íslands fimmtíu
ára.
Bestu ár ævi minnar, bls. 118
Bt: Jón Gíslason (ritstj.): Verzlunarskóli Íslands
fimmtíu ára, bls. 109–113.
Dálítið hopp og hí, bls. 118
Jón Gíslason (ritstj.): Verzlunarskólinn fimmtíu
ára, bls. 109–113.

4. kafli
Dr. Jón tekur við stjórninni 1954–1966
Húsnæðisekla bitnar á félagslífinu, bls. 119
Bt: Verzlunarskólablaðið 1954, bls. 8.

Sérstakur andi í skólahúsinu, bls. 119
Bt: Verzlunarskólablaðið 1992, bls. 91 og
Verzlunarskólablaðið 1978, bls. 35.
Ég valdi Verzló ... Séra Auður Eir Vilhjálmsdóttir, bls.
120
Bt: Verzlunarskólablaðið 1984, bls. 66.
Kennari, skólastjóri og fræðimaður, bls. 121
Bt: Morgunblaðið 29. janúar 1980.
Ah: Skólaskýrslur VÍ 1934–1980,
Verzlunarskólablaðið 1979.
Tannskemmdir færast í vöxt en ilsig á undanhaldi,
bls. 121
Skólaskýrsla VÍ 1953–1954.
Stúdentspróf í íslensku, bls. 121
Skólaskýrsla VÍ 1953–1954.
Nemendur leggja niður félagslífið, bls. 122
Bt: Merkúr 1. árg. 1.tbl. 1954, bls. 2.
Ah: Merkúr 1. árg. 2. tbl. 1954, Skólaskýrsla VÍ
1954–1955. Upplýsingar frá Garðari
Ingvarssyni sem var nemandi í 4. bekk
skólaárið 1954–1955.
Nýir kennarar til starfa, bls. 122
Skólaskýrslur VÍ 1954–1995.
Hverra manna ert þú? bls. 123
Skólaskýrsla VÍ 1954–1955.
Þetta var eins konar verkfall, bls. 123
Bt: Morgunblaðið 23. maí 1998.
Stúlkur raða sér í verðlaunasætin, bls. 123
Skólaskýrsla VÍ 1954–1955.
Endurbætur á skólahúsinu, bls. 123
Bt: Skólaskýrsla VÍ 1954–1955, bls. 3.
Lentum óvænt í sviðsljósinu, bls. 124
Bt: Guðrún Agnarsdóttir, viðtal við Sigrúnu
Sigurðardóttur, apríl 2005.
Hlutverk skólans í sjálfstæðisbaráttunni, bls. 124
Bt: Morgunblaðið 15. október 1955.
Kalda stríðið setti svip á umræðuna, bls. 125
Bt: Verzlunarskólablaðið 1994, bls. 80,
Morgunblaðið 23. maí 1998.
Ah: Skólaskýrslur VÍ 1952–1958.
Bragi mælskasti maður skólans, bls. 125
Bt: Verzlunarskólablaðið 1957, bls. 33.
Fyrsta ritstýra Verzlunarskólablaðsins, bls. 126
Bt: Verzlunarskólablaðið 1971, bls. 19–22.
Ah: Morgunblaðið 13. janúar 1998, Morgunblaðið
21. mars 2000, Ólafur Þ. Kristjánsson og
Sigrún Harðardóttir (ritstj.): Kennaratal á
Íslandi, Verzlunarskólablaðið 1958.
Kvennalisti býður fram, bls. 126
Bt: Guðrún Agnarsdóttir, viðtal við Sigrúnu
Sigurðardóttur, apríl 2005.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1957.
Ég valdi Verzló ... Björgólfur Guðmundsson, bls. 126
Bt: Verzlunarskólablaðið 1981, bls. 50.
Tíminn gleypir börnin sín, bls. 128
Bt: Verzlunarskólablaðið 1959, bls. 5–7.
Kennarar fá lífeyrisréttindi, bls. 128
Fundargerð stjórnar Verslunarráðs Íslands 14.
nóvember 1957.
Hvað varð um nemendur? bls. 128
Verzlunarskólablaðið 1964, Skólaskýrsla VÍ
1962–1963, Kirsten Friðriksdóttir, viðtal
Sigrúnar Sigurðardóttur, febrúar 2005.
Bókasafnið hefur útlán bóka, bls. 128
Bt: Verzlunarskólablaðið 1958, bls. 38.
Á Ítalíu, í Lettlandi og Frakklandi, bls. 129
Bt: Verzlunarskólablaðið 1959, bls. 23–24.
Námskeið í hagnýtum skrifstofustörfum, bls. 130
Skólaskýrslur VÍ 1958–1963.
Stúlkur í ritarastörf – piltar í stjórnunarstöður, bls.
130
Bt: Verzlunarskólablaðið 1960, bls. 39.
Skreið til Ghana, kaffi til Íslands, bls. 130
Bt: Verzlunarskólablaðið 1959, bls. 4.
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Vinnusálfræði vekur litla lukku, bls. 130
Bt: Verzlunarskólablaðið 1960, bls. 40.
Kaldasti skóladagur vetrarins, bls. 131
Bt: Verzlunarskólablaðið 1959, bls. 41.
Ninna ráðin til að kenna leikfimi, bls. 131
Skólaskýrslur VÍ 1905–2005.
Gervitungl og ást, bls. 131
Bt: Verzlunarskólablaðið 1958, bls. 33.
Aðeins sex mættu á jóladansleik, bls. 131
Bt: Verzlunarskólablaðið 1959, bls. 32.
Rúnturinn, bls. 134
Bt: Viljinn febrúar/mars 1960, bls. 6–7.
Dansnámskeið Heiðars Ástvaldssonar, bls. 134
Verzlunarskólablaðið 1960–1962.
Dýnamítmúsíkin á Grundarstígnum, bls. 134
Bt: Verzlunarskólablaðið 1962, bls. 8–9.
Nám í viðskiptagreinum endurskoðað, bls. 135
Bt: Valdimar Hergeirsson, skrifleg svör við
spurningum Sigrúnar Sigurðardóttur, apríl
2005.
Færri komast að en vilja, bls. 135
Skólaskýrslur VÍ 1956–1965.
Málfundir vel sóttir, bls. 135
Bt: Verzlunarskólablaðið 1962, bls. 32.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1959, 1960, 1963 og
1965.
Löng bið á enda, bls. 136
Bt: Lýður Björnsson: Afmælisrit VR, bls. 143.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1961.
Efri hæð Nýja skólans tekin í notkun, bls. 137
Bt: Verzlunarskólablaðið 1963, bls. 8–9.
Gunnar Jónsson ráðinn húsvörður, bls. 137
Bt: Verzlunarskólablaðið 1972, bls. 39.
Ah: Skólaskýrsla VÍ 1962–1963.
Risastökk tekið með byggingu Nýja skólans, bls. 138
Bt: Þorsteinn Magnússon, skrifleg svör við
spurningum Sigrúnar Sigurðardóttur, maí
2005.
Hvernig á Verzlunarskólastúlkan að klæða sig? bls.
138
Viljinn janúar 1960.
Munið þið eftir því þegar dr. Jón sprakk? bls. 139
Bt: Stúdentar 1963, viðtal Sigrúnar
Sigurðardóttur, febrúar 2005.
Nýliðun í kennarahópnum, bls. 139
Skólaskýrslur VÍ 1963–1967.
Hvernig koma kennarar nemendum fyrir sjónir? bls.
140
Bt: Viljinn 54. árg. 5. tbl. 1963, bls. 7–8.
Tvistkjólar og mjaðmadillandi dans, bls. 140
Bt: Viljinn 53. árg. 5. tbl. 1962, bls. 16–17.
Kartöfluhlaup á síðustu árshátíðinni, bls. 141
Bt: Viljinn 54. árg. 3. tbl. 1963, bls. 4.
Íþróttamót og íþróttaferðir, bls. 141
Verzlunarskólablaðið 1962, 1964 og 1965.
Skólastjóri á ferð og flugi, bls. 141
Bt: Verzlunarskólablaðið 1962, bls. 37–39.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1963, 1964 og 1965.
Vélritunarkunnáttan kemur að góðu gagni, bls. 141
Bt: Verzlunarskólablaðið 1969, bls. 15.
Ný starfsmiðuð námsbraut, bls. 142
Bt: Þorsteinn Magnússon, skrifleg svör við
spurningum Sigrúnar Sigurðardóttur, maí
2005.
Kvikmyndakvöld helgað minningu Kennedys, bls.
142
Verzlunarskólablaðið 1965.
Tækniframfarir og andleg fátækt, bls. 142
Bt: Verzlunarskólablaðið 1963, bls. 6–8.
Kom ekki upp einu orði þegar dr. Jón bauð dús, bls.
143
Bt: Stúdentar 1963, viðtal Sigrúnar
Sigurðardóttur, febrúar 2005.
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Fékk kennarana til að roðna, bls. 144
Bt: Viljinn 56. árg. 2. tbl. 1964, bls. 16.
Hátt í 500 nemendur á skólabekk, bls. 144
Skólaskýrsla VÍ 1960–1961 og Skólaskýrsla VÍ
1964–1965.
Ég valdi Verzló ... Gunnar B. Dungal, bls. 144
Bt: Verzlunarskólablaðið 1975, bls. 26.
Fjögur samstæð smáljóð, bls. 144
Bt: Verzlunarskólablaðið 1965, bls. 41.
Hverjir eru bítilmennin? bls. 145
Bt: Verzlunarskólablaðið 1965, bls. 28–29.
Málfundafélagið í herferð gegn hungri, bls. 145
Morgunblaðið 27. október 1965 og 6. nóvember
1965, Skólaskýrsla VÍ 1965–1966,
Verzlunarskólablaðið 1966.
Tækniklúbbur stofnaður, bls. 145
Verzlunarskólablaðið 1965, 1966 og Viljinn, 2. tbl.
56. árg. 1964.
Miðsvetrarpróf færð til, bls. 145
Skólaskýrsla VÍ 1964–1965.
Útþenslustefna kommúnista ógnar heimsfriðnum, bls.
145
Bt: Verzlunarskólablaðið 1965, bls. 40.
Yfirkennari gagnrýnir stefnu stjórnvalda, bls. 146
Bt: Verzlunarskólablaðið 1965, bls. 19–23.
Verzlingur í villta vestrinu, bls. 147
Bt: Verzlunarskólablaðið 1966, bls. 52–54.
Kennarafélagið málsvari kennara í kjaramálum, bls.
148
Óskráðar heimildir í eigu VÍ.
Kennarar fara í námsferð til Noregs, bls. 149
Bt: Verzlunarskólablaðið 1966, bls. 64–69.
Bílastæði við skólann, bls. 149
Skólaskýrsla VÍ 1965–1966.
Kaffistofa kennara tekin í notkun, bls. 149
Skólaskýrsla VÍ 1965–1966.
Hver var hugur nemenda? bls. 150
Verzlunarskólablaðið 1966.
Litríkur kennari lítur um öxl, bls. 151
Bt: Verzlunarskólablaðið 1966, bls. 48–51.
Bókarinn og Siggi lærer kvaddir, bls. 151
Bt: Skólaskýrsla 1966–1967, bls. 4–5.
Fjögurra landa ferð, bls. 152
Bt: Verzlunarskólablaðið 1967, bls. 74–75.

5. kafli
Skólabyggðin við Grundarstíg, 1966–1979
Skólinn kaupir Hellusundshúsið, bls. 153
Verzlunarskólablaðið 1967.
Inntökupróf í 3. bekk, bls. 153
Skólaskýrslur VÍ 1965–1972.
Verzlunarskólablaðið í sókn, bls. 154
Bt: Verzlunarskólablaðið 1967, bls. 5.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1965, 1966 og 1968.
Listafélagið hefur starfsemi, bls. 154
Verzlunarskólablaðið 1967–1968.
Yngri nemendum „bolað frá“, bls. 154
Bt: Verzlunarskólablaðið 1968, bls. 87.
Nemendafélag Verzlunarskóla Íslands stofnað, bls.
155
Bt: Verzlunarskólablaðið 1967, bls. 32–33.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1968 og 1980.
Góður kennari kveður, bls. 155
Bt: Viljinn 19. september 1966, bls. 6.
Hart deilt um sjónvarp og hægri umferð, bls. 155
Bt: Verzlunarskólablaðið 1978, bls. 48.
Fjölbreyttar stjórnmálaskoðanir, bls. 156
Bt: Verzlunarskólablaðið 1968, bls. 48–49,
Morgunblaðið 11. september 1999,
Verzlunarskólablaðið 1966, bls. 20–21.
Ah: Útskriftarhópur 1944, viðtal Sigrúnar
Sigurðardóttur, maí 2005.

8:55

Page 278

Tilvísanir
Stúdentasamband Verzlunarskóla Íslands, bls. 156
Verzlunarskólablaðið 1968.
Á Bindindisfélagið framtíð fyrir sér? bls. 157
Bt: Viljinn 26. janúar 1968, bls. 6.
Verzlunarskólablaðið selt í áskrift, bls. 157
Bt: Verzlunarskólablaðið 1968, bls. 95–96.
Síðdegiskennsla á laugardögum leggst af, bls. 157
Skólaskýrsla VÍ 1967–1968.
Yngri nemendur óánægðir með fyrirkomulag
Nemendamóts, bls. 157
Bt: Verzlunarskólablaðið 1968, bls. 87–88.
„Just great“, bls. 158
Bt: Verzlunarskólablaðið 1969, bls. 58.
Hörð barátta um embætti NFVÍ, bls. 158
Bt: Verzlunarskólablaðið 1994, bls. 104, Viljinn 26.
janúar 1968, bls. 40.
Ah: Oddrún Kristjánsdóttir, viðtal Sigrúnar
Sigurðardóttur, maí 2005, Viljinn 27. janúar
1969 og Verzlunarskólablaðið 1970.
Ég valdi Verzló ... Sigrún Valbergsdóttir, bls. 158
Bt: Verzlunarskólablaðið 1991, bls. 28–29.
Ég valdi Verzló ... séra Örn Bárður Jónsson, bls. 158
Bt: Verzlunarskólablaðið 1991, bls. 30.
Verzlingar verða fyrir aðkasti í Háskólanum, bls. 159
Bt: Verzlunarskólablaðið 1968, bls. 70–73.
Ah: Skólaskýrslur VÍ 1970–1971 og 1984–1985.
Langflestir í viðskiptafræði og lögfræði, bls. 159
Verzlunarskólablaðið 1971.
Sjö dúxar fóru í læknisfræði, bls. 159
Verzlunarskólablaðið 1971.
Örsteds-einkunnastiginn kvaddur, bls. 160
Skólaskýrsla VÍ 1968–1969.
Spænska kennd í 6. bekk, bls. 160
Skólaskýrsla VÍ 1968–1969.
Brúnaþungur húmoristi, bls. 161
Bt: Verzlunarskólablaðið 1999, bls. 24–26,
Morgunblaðið 11. september 1999.
Ah: Morgunblaðið 19. október 2001.
Magnaður dansvaki, bls. 161
Verzlunarskólablaðið 1969.
Lék kalla sem kellingar af jafn mikilli innlifun, bls.
161
Bt: Verzlunarskólablaðið 1970, bls. 48–49.
Stúlkurnar sigra karlkyns „antisportista“, bls. 161
Verzlunarskólablaðið 1969.
Hvorugt má vanrækja, líkama eða sál, bls. 162
Bt: Verzlunarskólablaðið 1970, bls. 6–8.
Ráðstefna norrænna verslunarskólakennara, bls. 162
Bt: Skólaskýrsla VÍ 1969–1970, bls. 7.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1970.
„Öfundaðir sem komum úr Verzló“, bls. 163
Bt: Jón Dalbú Hróbjartsson, skrifleg svör við
spurningum Sigrúnar Sigurðardóttur, maí
2005.
Hippalíf, kommúnur og frjálsar ástir, bls. 164
Bt: Viljinn 61. árg. 5. tbl. 1970, bls. 6–8.
Flauelisbuxur voru það djarfasta, bls. 164
Bt: Verzlunarskólablaðið 1987, bls. 102–103.
Hvílíkt kerlingarhró er ég að verða? bls. 164
Viljinn 63. árg. 3. tbl. 1971.
Hvernig er þinn fyrirmyndarnemandi? bls. 164
Bt: Viljinn 61. árg. 4. tbl. 1970, bls. 16–18.
Stúdentsefni í sjóstökkum og kúrekafötum, bls. 165
Verzlunarskólablaðið 1971.
Kjarabarátta á skrifstofunni, bls. 165
Bt: Fundargerðabók skólanefndar VÍ 1970, án
blaðsíðutals, og Skólaskýrsla VÍ 1974–1975.
Breytingar á inntöku nemenda, bls. 166
Fundargerðabók skólanefndar VÍ 1970.
Er Volvojakkinn heppilegur skólabúningur? bls. 166
Verzlunarskólablaðið 1958.
Hvað er að gerast í Belfast? bls. 167
Bt: Viljinn 63. árg. 3. tbl. 1971, bls. 35–39.

Fjölgað í stjórn NFVÍ, bls. 167
Verzlunarskólablaðið 1972.
Skólastarf í endurskoðun, bls. 168
Verzlunarskólablaðið 1971, Skólaskýrslur VÍ
1969–1974.
Breytingar í skólakerfinu, bls. 168
Bt: Verzlunarskólablaðið 1971, bls. 30–31.
Ný inntökuskilyrði í Verzlunarskólann, bls. 168
Skólaskýrslur VÍ 1969–1971.
Deilt um inntökuskilyrði í lærdómsdeild, bls. 169
Fundargerðabók skólanefndar VÍ 1971.
Flokkadrættir meðal nemenda, bls. 170
Fundargerðabók skólanefndar VÍ 1971, Viljinn
nóvember 1971.
Ólafur Ragnar berst fyrir endurreisn Glaumbæjar, bls.
170
Bt: Viljinn 65. árg. 3. tbl. 1972, bls. 12–14.
Eldur í skólanum, bls. 170
Skólaskýrsla VÍ 1972–1973.
Framkvæmdastjóri skólanefndar, bls. 170
Fundargerðir skólanefndar VÍ 1952–1979.
Kann vel um mig innan um unga fólkið, bls. 171
Bt: Verzlunarskólablaðið 1972, bls. 37–41.
Nám er vinna, bls. 172
Bt: Verzlunarskólablaðið 1972, bls. 74–75.
Nemendamót með nýju sniði, bls. 172
Skólaskýrsla VÍ 1971–1972, Verzlunarskólablaðið
1972.
Færðumst mikið í fang, bls. 172
Bt: Verzlunarskólablaðið 1978, bls. 161.
Styrkja vináttuböndin í gönguferðum, bls. 173
Bt: Stúdentar 1972, viðtal Sigrúnar
Sigurðardóttur, maí 2005.
Frekjan – róttæk hreyfing nemenda, bls. 174
Bt: Verzlunarskólablaðið 1973, bls. 74–75.
Ah: Skólaskýrsla VÍ 1972–1973, Fundargerðir
skólanefndar VÍ 1972.
Tillögur byltingarfundarins, bls. 174
Fundargerðir skólanefndar VÍ 1972.
Skólaráð tekur til starfa, bls. 175
Fundargerðir skólanefndar VÍ 1972, Skólaskýrsla
VÍ 1972–1974.
Kennarar fylla fimmta tuginn, bls. 175
Skólaskýrslur VÍ 1967–1971.
Námskeið ætlað gagnfræðingum fellt niður, bls. 175
Fundargerðir skólanefndar 1973, Skólaskýrslur VÍ
1963–1973.
Heilsufar kennara bágborið, bls. 175
Bt: Skólaskýrsla VÍ 1972–1973, bls. 7–8.
Gos í Heimaey, bls. 176
Skólaskýrsla VÍ 1972–1973, Illugi Jökulsson:
Ísland í aldanna rás 1951–1975.
Ég valdi Verzló ... Viggó Sigurðsson, bls. 176
Bt. Verzlunarskólablaðið 1981, bls. 85–86.
Varðveitum það sem minnir á gamla tímann, bls. 176
Bt: Verzlunarskólablaðið 1973, bls. 41–43.
Rafmagnslaust á Nemendamótsdag, bls. 176
Skólaskýrsla VÍ 1972–1973.
Liðtækur í eldhúsinu, hamingjusamur á fjöllum, bls.
177
Bt: Verzlunarskólablaðið 1971, bls. 34–41.
Verzlunarskólinn í Öskjuhlíð? bls. 178
Fundargerðir skólanefndar VÍ 1972–1974.
Kennarar segja skólann skulda þeim eina og hálfa
milljón króna, bls. 178
Fundargerðir skólanefndar VÍ 1972–1973.
Kjör fegurðardrottningar ógilt, bls. 178
Verzlunarskólablaðið 1940–1973.
VÍ-MR-dagurinn haldinn í fyrsta sinn, bls. 178
Skólaskýrsla VÍ 1973–1974.
Gömlu dansarnir vinsælir, bls. 178
Verzlunarskólablaðið 1974.
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Sólbrenndir Íslendingar í glænýjum leðurjökkum, bls.
179
Bt: Verzlunarskólablaðið 1975, bls. 14–17.
Skólastjórakeðjan, bls. 179
Skólaskýrsla VÍ 1974–1975.
Hvað á að gera við allt menntafólkið? bls. 180
Bt: Viljinn nóvember 1974, bls. 10–11 og
Verzlunarskólablaðið 1974, bls. 5.
Skólaráð ályktar um skólasetningu, bls. 180
Fundargerðir skólaráðs 1974, Skólaskýrslur VÍ
1952–1979.
Rússar heimsóttir á dimisjón, bls. 180
Bt: Verzlunarskólablaðið 1974, bls. 51.
Verðbólga og efnahagskreppa setja svip á félagslífið,
bls. 180
Bt: Verzlunarskólablaðið 1975, bls. 5.
Ah: Helgi Skúli Kjartansson: Ísland á 20. öld, bls.
378–379, Verzlunarskólablaðið 1976 og
1978.
Hver er tilgangurinn með Bifrastarferðum? bls. 181
Bt: Viljinn 61. árg. 1. tbl. 1969, bls. 24.
Samþykkt að ráða deildarkennara, bls. 181
Fundargerðabók skólanefndar 1971–1975.
Verzlunarskólinn þarf að eignast „mini computer“,
bls. 181
Bt: Verzlunarskólablaðið 1975, bls. 27.
Tölva Verslunarbankans notuð í kennslu, bls. 181
Bt: Þorsteinn Magnússon, skrifleg svör við
spurningum Sigrúnar Sigurðardóttur, maí
2005.
Dreifbýlisstyrkir en engin námslán, bls. 182
Bt: Verzlunarskólablaðið 1976, bls. 16.
Níu stjórnarmenn, bls. 182
Verzlunarskólablaðið 1977.
Fíflalætin í kosningabaráttunni, bls. 182
Bt: Viljinn 68. árg. 2. tbl. 1976, bls. 3.
Lagafrumvarp um viðskiptamenntun, bls. 183
Bt: Fundargerðir skólanefndar VÍ 1974, án
blaðsíðutals.
Ah: Viðtal Lýðs Björnssonar við Þorvarð Elíasson.
Verzló sigrar í Rökræðukeppni framhaldsskólanna,
bls. 183
Bt: Viljinn 69. árg. 3. tbl. 1977, bls. 28.
Kennarar leggja niður vinnu, bls. 183
Skólaskýrsla VÍ 1976–1977.
Kennslustundir styttar, bls. 183
Skólaskýrsla VÍ 1976–1977.
Ekki hægt að hugsa sér betri vinnustað, bls. 184
Bt: Verzlunarskólablaðið 1977, bls. 31–32.
Hanna Maja og Rósa skipuleggja jólatrésskemmtun,
bls. 184
Skólaskýrsla VÍ 1976–1977.
Meirihluti stjórnar NFVÍ vill hætta útgáfu
Verzlunarskólablaðsins, bls. 185
Sigurður Gylfi Magnússon, viðtal Sigrúnar
Sigurðardóttur, maí 2005, Viljinn apríl 1978,
Verzlunarskólablaðið 1978 og 1985.
Eru hassneytendur í Verzló? bls. 185
Skólaskýrsla VÍ 1976–1977.
Perlur fyrir svín? bls. 185
Bt: Viljinn 69. árg. 3. tbl. 1977, bls. 30.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1978–1979.
Þjófafaraldur í skólanum, bls. 185
Skólaskýrsla VÍ 1976–1977.
Verkfallið bitnar harðast á stúlkunum í 6.-L., bls. 186
Skólaskýrslur VÍ 1978–1979.
Stúlkur ekki hæfir blóðgjafar, bls. 186
Bt: Skólaskýrsla VÍ 1977–1978, bls. 163–164.
Samkynhneigð rædd á málfundi, bls. 187
Bt: Verzlunarskólablaðið 1979, bls. 145–148.
Dr. Jón heiðursfélagi í MFVÍ, bls. 187
Verzlunarskólablaðið 1979.
Stelpur í miklum meirihluta, bls. 187
Skólaskýrsla VÍ 1978–1979.
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Tilvísanir
Umbætur á aðstöðu Nemendafélagsins, bls. 187
Viljinn mars 1979.
Verzlunarskólinn á ekki að vera hverfisskóli, bls. 187
Skólaskýrsla VÍ 1978–1979, bls. 3–4.
Eggjaát og píanóspil í níu klukkutíma, bls. 188
Skólaskýrsla VÍ 1978–1979 og
Verzlunarskólablaðið 1998.
Dr. Jón Gíslason lætur af skólastjórn, bls. 189
Verzlunarskólablaðið 1980, bls. 22–23 og
Skólaskýrsla VÍ 1978–1979.
Síðasta útskriftin, bls. 189
Skólaskýrsla VÍ 1978–1979.
Af fjárreiðum 1966–1979, bls. 190
Fundargerðir Verslunarráðs Íslands 1958 og
Verzlunarskólablaðið 1971.

6. kafli
Uppbyggingarár undir forystu Þorvarðar
1979–1986
Nýr skólastjóri ráðinn, bls. 191
Fundargerðir skólanefndar VÍ 1978.
Vestfirðingur og viðskiptafræðingur, bls. 192
Bt: Verzlunarskólablaðið 1980, bls. 44–48.
Ah: Gunnnlaugur Haraldsson: Viðskipta- og
hagfræðingatal 1877–1996.
Skólastjóra ber að reyna að auka húsnæði skólans,
bls. 192
Fundargerðir skólanefndar VÍ 1978.
Kennarar mótmæla ráðningunni, bls. 192
Fundargerðir skólanefndar VÍ 1978–1979.
Stór vinnustaður, bls. 192
Skólaskýrsla VÍ 1979–1980.
Nemendur tala tungum, bls. 192
Skólaskýrsla 1979–1980.
Ég fæ aldrei frí ... en aðrir fá alltaf frí, bls. 193
Bt: Verzlunarskólablaðið 1979, bls. 98 og
Verzlunarskólablaðið 1980, bls. 115.
Trommuleikari Mezzoforte í 4. bekk, bls. 193
Bt: Verzlunarskólablaðið 1983, bls. 30.
Ah: Viljinn nóvember 1979.
Plötuklúbburinn Ívar stofnaður, bls. 193
Verzlunarskólablaðið 1980 og Viljinn febrúar 1980.
Mig langar að giftast en geng ekki út, bls. 193
Bt: Viljinn nóvember 1979, bls. 29.
Kennsla í tölvufræði hefst, bls. 194
Skólaskýrslur VÍ 1977–1980.
Fyrsta tölvustofan, bls. 194
Bt: Skólaskýrsla VÍ 1980–1981, bls. 19–20.
Leigðu kjólfötin í Iðnó, bls. 194
Bt: Verzlunarskólablaðið 1981, bls. 73–74.
Ritgerðarefni á stúdentsprófi í íslensku vorið 1980,
bls. 194
Skólaskýrsla VÍ 1979–1980.
Skólinn fagnar 75 ára afmæli, bls. 195
Bt: Verzlunarskólablaðið 1981, bls. 22–24.
Söngleikurinn Evíta á Nemendamótinu, bls. 195
Bt: Verzlunarskólablaðið 1982, bls. 71–72.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1981.
Vídeónefnd tekur til starfa, bls. 195
Viljinn febrúar 1980, október 1980 og nóvember
1980.
Ég mótmæli, bls. 196
Bt: Viljinn október 1980, Viljinn nóvember 1980,
Verzlunarskólablaðið 1981, bls. 125,
Verzlunarskólablaðið 1982, bls. 81.
Skólinn fær byggingarlóð í Kringlumýri, bls. 197
Verzlunarskólablaðið 1981, Fundargerðir
skólanefndar VÍ 1970–1981.
Minningarsjóður um dr. Jón Gíslason, bls. 198
Verzlunarskólablaðið 1983 og Skólaskýrsla VÍ
1980–1981.

Menntun á að skapa umburðarlyndi, bls. 198
Bt: Skólaskýrsla VÍ 1980–1981, bls. 66–67.
Ah: Skólaskýrsla VÍ 1981–1982.
Góður orðstír, bls. 198
Bt: Viljinn nóvember 1981, bls. 20 og Skólaskýrsla
VÍ 1980–1981, bls. 19.
Ég valdi Verzló ... Ágústa Johnson, bls. 198
Bt: Viljinn 79. árg. 3. tbl., bls. 24.
Ég valdi Verzló ... Hólmfríður Karlsdóttir, bls. 198
Bt: Verzlunarskólablaðið 1987, bls. 98.
Þriðji bekkur virkur í félagslífinu, bls. 199
Bt: Viljinn október 1981, bls. 5.
La donna è Mobile á inntökuprófinu, bls. 199
Bt: Verzlunarskólablaðið 1983, bls. 55.
Feimnismál upp á yfirborðið, bls. 199
Bt: Viljinn nóvember 1981, bls. 12.
Nýtt skólahúsnæði – svar við kröfum tímans, bls. 200
Bt: Verzlunarskólablaðið 1982, bls. 94–99.
Hilmar og Hrafnkell teikna húsið, bls. 200
Bt: Skólaskýrsla VÍ 1981–1982, bls. 110.
Vísir að öldungadeild, bls. 200
Bt: Skólaskýrsla VÍ 1981–1982, bls. 116–117.
Metnaðarfullur ólátabekkur, bls. 201
Stúdentar 1982, viðtal Sigrúnar Sigurðardóttur,
september 2005.
Annríki á skrifstofunni, bls. 201
Skólaskýrslur VÍ 1979–1987.
Hangikjöt með ullarbragði, bls. 202
Bt: Viljinn nóvember 1982, bls. 16–18 og
Verzlunarskólablaðið 1983, bls. 13–15.
„Þorvarðarleg yfirlýsing“, bls. 202
Bt: Verzlunarskólablaðið 1997, bls. 76.
Stórvirki í leik, söng og látbragði, bls. 202
Bt: Verzlunarskólablaðið 1984, bls. 115.
Ah: Viljinn nóvember 1982, Viljinn mars 1983.
Byggingarframkvæmdir hefjast, bls. 203
Sigurður Ketill Gunnarsson, viðtal Lýðs
Björnssonar, 1998, Fundargerðir
skólanefndar VÍ 1982–1983.
Fyrsta skóflustungan, bls. 203
Bt: Óskráðar heimildir í eigu VÍ.
Starfsnám á vegum skólans eflt, bls. 203
Fundargerðir skólanefndar VÍ 1982.
Í skugga Berlínarmúrsins, bls. 204
Bt: Verzlunarskólablaðið 1984, bls. 141–144.
Mörgum vísað frá, bls. 204
Skólaskýrsla VÍ 1983–1984.
Verzlunarmenntadeild tekur til starfa, bls. 205
Verzlunarskólablaðið 1984, Skólaskýrslur VÍ
1981–1983, Fundargerðir skólanefndar
1983.
Erfitt að fá góða kennara, bls. 205
Bt: Verzlunarskólablaðið 1987, bls. 30–32, 34.
Hagnýtur undirbúningur, bls. 205
Bt: Verzlunarskólablaðið 1984, bls. 98 og
Verzlunarskólablaðið 1987, bls. 34.
Á að innleiða líkamsrefsingar? bls. 206
Viljinn 75. árg. 4. tbl. 1983.
Langur vinnudagur, bls. 206
Bt: Viljinn 78. árg. 2. tbl. 1986, bls. 7.
Ah: Skólaskýrsla VÍ 1983–1984, bls. 145–151.
Ekkert um rauðsokkukenningar gefið, bls. 206
Bt: Viljinn 75. árg. 4. tbl. 1983, bls. 20–22.
Ah: Gils Guðmundsson (ritstj.): Öldin okkar.
Minnisverð tíðindi 1931–1950, bls. 289.
Rocky Horror á Nemendamóti, bls. 207
Verzlunarskólablaðið 1985.
Nemendur fylkja sér um J.R. Ewing og
Sjálfstæðisflokkinn, bls. 207
Viljinn 76. árg. 2. tbl. 1984.
Ungfrú Ísland kemur úr Verzlunarskólanum, bls. 207
Viljinn 77. árg. 4. tbl., Viljinn 77. árg. 3.tbl.,
Verzlunarskólablaðið 1988.

Skólastofur til sölu! bls. 208
Fundargerðir Verslunarráðs Íslands 1983.
Þorvarður rúllaði mér upp, bls. 208
Bt: Verzlunarskólablaðið 1996, bls. 68.
Stærðfræðikennsla í endurskoðun, bls. 209
Bt: Verzlunarskólablaðið 1984, bls. 99.
Ah: Fundargerðir skólanefndar 1983, Þorvarður
Elíasson, viðtal Lýðs Björnssonar, 1998.
Við kölluðum okkur máladeildarjússurnar, bls. 210
Bt: Verzlunarskólablaðið 1992, bls. 67–68.
Tölvukennsla í sókn, bls. 210
Bt: Skólaskýrsla VÍ 1983–1984, bls. 35.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1984.
Allt milli himins og jarðar, bls. 211
Bt: Verzlunarskólablaðið 1986, bls. 14, 48–49 og
Viljinn 78. árg. 1. tbl. 1986, bls. 4–5.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1986, bls. 88.
Draumaskólinn Verzló, bls. 211
Bt: Verzlunarskólablaðið 1985, bls. 34–35.
Framkvæmdir við skólabyggingu á undan áætlun, bls.
212
Fundargerðir skólanefndar VÍ 1983–1986.
Ætlarðu að opna að aftan? bls. 212
Bt: Viljinn 77. árg. 3. tbl. 1985, bls. 29.
Hvar viltu útskrifast? bls. 212
Verzlunarskólablaðið 1985.
Kennarar og nemendur, bls. 212
Skólaskýrsla VÍ 1985–1986.
Hlaupið með félagsandann og dansað fram á nótt, bls.
214
Bt: Óskráðar heimildir í eigu VÍ.
Ah: Skólaskýrsla VÍ 1985–1986 og Viljinn, 78.
árg. 1. tbl. 1986, bls. 24–25.
Hvernig líst nemendum á nýja húsið? bls. 214
Bt: Verzlunarskólablaðið 1986, bls. 42–44.
Forskot á sæluna, bls. 214
Óskráðar heimildir í eigu VÍ.
Skólinn selur fasteignir sínar, bls. 215
Þorvarður Elíasson, viðtal Lýðs Björnssonar
1998, Sigurður Ketill Gunnarsson, viðtal
Lýðs Björnssonar, 1998, Skólaskýrsla VÍ
1987–1988.
Sambúð nemenda og iðnaðarmanna, bls. 215
Skólaskýrsla VÍ 1986–1987, Fundargerðir
skólanefndar 1988.
Best klæddu nemendurnir, bls. 216
Viljinn 78. árg. 1.tbl. 1986, bls. 16–17.
Ég valdi Verzló ... Björgólfur Thor Björgólfsson, bls.
216
Bt: Verzlunarskólablaðið 2003, bls. 80–85.
Norðurlandameistaratitill til Verzló, bls. 216
Bt: Morgunblaðið 27. mars 1986.
Ah: Morgunblaðið 21. ágúst 1986.
Geisladiskur vekur áhuga nemenda, bls. 216
Óskráðar heimildir í eigu VÍ.
Námsráðgjöf tekin upp, bls. 216
Skólaskýrslur VÍ 1986–2004.
Kennslustundum fækkar, bls. 216
Fundargerðir skólanefndar VÍ júní 1986.

7. kafli
Aldahvörf við Ofanleiti 1986–2005
Verzlunarskóli Íslands á mikið verk óunnið, bls. 217
Bt: Óskráðar heimildir í eigu VÍ.
Dæmigerður mánudagur, bls. 217
Bt: Viljinn 78. árg. 2. tbl. 1986, bls. 6.
Bakslag í seglin, bls. 218
Bt: Verzlunarskólablaðið 1986, bls. 7, Viljinn 78.
árg. 2. tbl. 1986, Verzlunarskólablaðið 1992,
bls. 83–84.
Ég fylgdi með í flutningunum, bls. 218
Bt: Viljinn 84. árg. 1. tbl. 1992, bls. 20–21.
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Öldungadeild tekur til starfa, bls. 219
Fundargerðir skólanefndar VÍ 1982–1987,
Skólaskýrsla VÍ 1986–1987.
Hvað var kennt? bls. 219
Skólaskýrsla VÍ 1986–1987.
Blá eða hvít húfa? bls. 220
Bt: Verzlunarskólablaðið 1987, bls. 30–31.
Hvers vegna fórst þú í öldungadeild VÍ? bls. 220
Bt: Verzlunarskólablaðið 1987, bls. 108.
Fyrsti nemandinn útskrifast, bls. 220
Skólaskýrslur VÍ 1986–1988.
Starfsnám í endurskoðun, bls. 220
Skólaskýrslur VÍ 1988–1998.
Glæsilegt bókasafn í hjarta nýja skólahússins, bls. 221
Bókasafnið, 11. og 12. árgangur 1988, Viljinn
október 1981, úrklippusafn á Bókasafni VÍ.
Upplýsingatækni kennd sem valgrein, bls. 221
Bt: Morgunblaðið 13. febrúar 1987.
Ég valdi Verzló ... Jón Ásgeir Jóhannesson, bls. 221
Bt: Verzlunarskólablaðið 1998, bls. 159.
Síðasti fundur Sambands verslunarskólakennara, bls.
223
Fundargerðir Sambands verslunarskólakennara
1966–1987.
Afdrifarík íþróttaferð til Vestmannaeyja, bls. 224
Bt: Verzlunarskólablaðið 1990, bls. 31–32.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1988.
Diskófrík í rokksveiflu, bls. 224
Bt: Verzlunarskólablaðið 1988, bls. 108–109.
Ég valdi Verzló ... Lilja Pálmadóttir, bls. 224
Verzlunarskólablaðið 2003, bls. 73.
Hóf ferilinn í vídeónefnd, bls. 224
Bt: Verzlunarskólablaðið 1998, bls. 124–126.
Elfar ber sigur úr býtum í Verzlóvæli, bls. 224
Verzlunarskólablaðið 1988–1989.
Rússneskir öreigar og bandarískir hippar, bls. 225
Náttbólið. Leikskrá gefin út af Listafélagi
Verzlunarskóla Íslands, Verzlunarskólablaðið
1989, bls. 23.
Ég valdi Verzló ... Börkur Gunnarsson, bls. 225
Bt: Verzlunarskólablaðið 1996, bls. 120–124.
Ég fór á fyllirí hvenær sem var ..., bls. 225
Bt: Verzlunarskólablaðið 1990, bls. 128–130.
Að stinga sér til sunds og reyna að svamla, bls. 227
Bt: Baldur Sveinsson, texti um tölvunotkun í
vörslu Baldurs.
Tölvuháskóli Verzlunarskólans, bls. 228
Fundargerðir skólanefndar VÍ 1960–1987.
Tölvuháskólinn settur, bls. 228
Morgunblaðið 25. júlí 1987, Skólaskýrslur VÍ
1987–1998.
Skóli eða háskóli? bls. 229
Bt: Óskráðar heimildir í eigu VÍ, Kristján Eldjárn:
„Verzlunarskólastúdentarnir“.
Brúin yfir Ermarsundið, bls. 229
Bt: Verzlunarskólablaðið 1988, bls. 42–43.
Háskólanefnd sett á fót, bls. 229
Fundargerðir skólanefndar 1988–1998.
Kjarabarátta og verkföll, bls. 230
Bt: Óskráðar heimildir í eigu VÍ.
Uppar, snobbhænsn og pabbastrákar? bls. 232
Bt: Guðrún Kristjánsdóttir: „Lúxuslið og
pabbastrákar“, bls. 70–72, Morgunblaðið 31.
mars 1989, Verzlunarskólablaðið 1987, bls.
67–70, Verzlunarskólablaðið 1989, bls. 80,
Verzlunarskólablaðið 1993, bls. 85.
Ungur Verzlunarskólanemi stofnar tölvufyrirtæki, bls.
233
Bt: Verzlunarskólablaðið 1993, bls. 91.
Betlari í Boss-fötum, bls. 233
Bt: Verzlunarskólablaðið 1993, bls. 104–107.
Kvikmyndaklúbburinn Ljóslifandi, bls. 233
Bt: Viljinn 84. árg. 3. tbl. 1992, bls. 7.
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Merkúr tekið fagnandi, bls. 233
Morgunblaðið 2. maí 1989, Morgunblaðið 21.
nóvember 1989 og Verzlunarskólablaðið
1990, bls. 118–119.
Reykingafólk er líka fólk ... bls. 234
Bt: Viljinn, 83. árg. 3. tbl. 1991, bls. 5.
Ég valdi Verzló ... Stephan Stephensen, bls. 234
Bt: Verzlunarskólablaðið 1992, bls. 87.
Stríðið í huga mér, bls. 234
Bt: Viljinn 83. árg. 1. tbl. 1991, bls. 2.
Hélt ég væri komin til tunglsins ... bls. 235
Bt: Viljinn 83. árg. 3. tbl. 1991, bls. 31.
Samantekt.
Skemmtilegra að vera skólastjóri en sjónvarpsstjóri,
bls. 235
Bt: Viljinn 83. árg. 3. tbl. 1991, bls. 7.
Ah: Morgunblaðið 23. janúar 1990, DV 27. janúar
1990.
Snobbið og Stuttin og fleiri nýjungar í félagslífinu, bls.
236
Bt: Verzlunarskólablaðið 1993, bls. 12–14.
Börn mánans fá metaðsókn, bls. 236
Bt: Verzlunarskólablaðið 1992, bls. 32.
Ah: Úrklippusafn á Bókasafni VÍ.
Skólinn á að auka samkeppnishæfni atvinnulífsins,
bls. 237
Fundargerðir skólanefndar VÍ 1978–1993.
Opið hús, bls. 237
Morgunblaðið 4. júní 1992.
Rekstrarsamningur endurskoðaður, bls. 237
Óskráðar heimildir í eigu VÍ.
Við vorum mjög stressaðir, bls. 238
Bt: Verzlunarskólablaðið 1996, bls. 120–124.
Ah: Morgunblaðið 27. mars 1991, Morgunblaðið
21. mars 1992, Morgunblaðið 22. mars 1993.
Rosalega góður áhorfandi, bls. 238
Bt: Verzlunarskólablaðið 2000, bls. 101–106.
Árgangarnir verða verri og verri, bls. 239
Bt: Verzlunarskólablaðið 1993, bls. 32. Einnig
byggt á minningum Sigrúnar Sigurðardóttur.
Óskarsverðlaunaafhending í Verzló, bls. 239
Viljinn 84. árg. 3. tbl. 1992.
Útgáfuhátíð Verzlunarskólablaðsins, bls. 239
Morgunblaðið 5. febrúar 1993. Einnig byggt á
minningum Sigrúnar Sigurðardóttur.
Nemendur í foreldrahlutverki, bls. 240
Bt: Verzlunarskólablaðið 1993, bls. 104–107.
Útvarp og sjónvarp Verzló, bls. 240
Morgunblaðið 3. febrúar 1993, DV 21. febrúar
1995, Úrklippusafn á Bókasafni VÍ.
Dimisjón í sparifötunum, bls. 240
Verzlunarskólablaðið 1994. Einnig byggt á
minningum Sigrúnar Sigurðardóttur.
Verzlóvæl í dag, Eurovision á morgun, bls. 241
Bt: Viljinn 85. árg. 4. tbl. 1993, bls. 7.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1994–1995.

8:55

Page 280

Tilvísanir
Verzló í úrslitum í Gettu betur, bls. 241
Morgunblaðið 28. janúar 1996, Úrklippusafn á
Bókasafni VÍ.
Stofnun Verslunarháskóla í sjónmáli, bls. 241
Bt: Verzlunarskólablaðið 1995, bls. 30–32.
Nýr heimsmeistari í skák, bls. 241
Bt: DV 19. september 1994.
Ljóðadrekar, bls. 242
Bt: Morgunblaðið 30. maí 1992.
Ah: Ljóðadrekar 1990–1994.
Lesbók Verzlunarskólablaðsins, bls. 242
Verzlunarskólablaðið 1992–1994 og
Verzlunarskólablaðið 1999.
Kaffihúsamenning – nýjung á Íslandi, bls. 242
Bt: Verzlunarskólablaðið 1994, bls. 146–147.
Dagskipunin var sigur! bls. 243
Bt: Verzlunarskólablaðið 1994, bls. 32–33.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1996, bls. 142.
Fjórðungur nemenda hefur íhugað sjálfsvíg, bls. 243
Verzlunarskólablaðið 1995, bls. 102–109.
Félagslífið í uppnámi, bls. 244
Bt: Viljinn 87. árg. 5. tbl. 1995, bls. 2.
Ah: Viljinn 1994–1996, Verzlunarskólablaðið
1998, bls. 114–122.
Kvasir veldur deilum, bls. 244
Kvasir 1983–1990.
Hrafnhildur fegurðardrottning, bls. 244
DV 26. maí 1995.
Hvernig er rétt að lifa lífinu? bls. 245
Bt: Verzlunarskólablaðið 1996, bls. 17.
Hóf söngferilinn á Nemendamóti, bls. 245
Verzlunarskólablaðið 1996, bls. 32–36.
Starfsmannasamtök skólans standa fyrir blómlegu
félagslífi, bls. 246
Fundargerðir Starfsmannasamtaka VÍ
1996–1997.
Skólagangan byggðist algjörlega á tölvum, bls. 247
Bt: Verzlunarskólablaðið 1994, bls. 132 og
Verzlunarskólablaðið 2000, bls. 126–127.
Öldungadeild lögð niður, bls. 247
Skólaskýrslur VÍ 1986–2001.
Hvar eru stelpurnar? bls. 248
Viljinn 1990–2000, Verzlunarskólablaðið
1990–2000 og Skólaskýrslur VÍ 1990–2000.
Sigurganga ræðuliðsins heldur áfram, bls. 248
Bt: Morgunblaðið 29. mars 1998.
Ah: Morgunblaðið 13. mars 1997, 14. mars 1997,
15. mars 1997, 18. mars 1997, 27. mars
1998, 28. mars 1998, 29. mars 1998, 31.
mars 1998 og DV 12. maí 1998.
Mætingareinkunn veldur deilum, bls. 248
Bt: Viljinn 89. árg. 4. tbl. 1997, bls. 27.
Erfiðleikarnir hertu mig, bls. 249
Bt: Verzlunarskólablaðið 1999, bls. 118–119.
Ah: Morgunblaðið 30. maí 1998.
Viðskiptaháskólinn í Reykjavík tekur til starfa, bls. 250
Fundargerðir skólanefndar 1990–1999.

Háskóli með nýju nafni en gömlu góðu innihaldi, bls.
250
Óskráðar heimildir í eigu VÍ.
Ný brautaskipting, bls. 251
Upplýsingar frá Inga Ólafssyni
aðstoðarskólastjóra VÍ.
Nemendur í alþjóðasamstarfi, bls. 251
Bt: Morgunblaðið 1. desember 1998.
Ah: Upplýsingar frá Kirsten Friðriksdóttur
deildastjórar Alþjóðabrautar.
Gaf eiginhandaráritanir eftir Nemendamót, bls. 252
Bt: Verzlunarskólablaðið 1998, bls. 155–157.
Hvað er menningarfræði? bls. 252
Skólaskýrsla VÍ 1998–1999, Morgunblaðið 1.
desember 1998.
Með hverjum ætlar þú í sambúð? bls. 253
Bt: Verzlunarskólablaðið 1998, bls. 161–164.
Verzlunarskólinn mótmælir nýrri námskrá, bls. 253
Bréf í vörslu Þorvarðar Elíassonar skólastjóra.
Upplýsingar frá Inga Ólafssyni.
Ég valdi Verzló ... Eirik Sördal, bls. 253
Bt: Verzlunarskólablaðið 2001, bls. 89.
Stórkostleg stund, bls. 254
Bt: Verzlunarskólablaðið 2000, bls. 27.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1996.
Félagslífið er engu líkt, bls. 255
Verzlunarskólablaðið 1999, bls. 38–39.
Ingi ráðinn aðstoðarskólastjóri, bls. 255
Fundargerð skólanefndar VÍ maí 2000.
Galakvöld stúdentsefna, bls. 255
Verzlunarskólablaðið 2001 og Úrklippusafn á
Bókasafni VÍ.
Margmiðlunardiski dreift með Verzlunarskólablaðinu,
bls. 255
Verzlunarskólablaðið 2000.
Stuttmyndahátíðin Ljósið, bls. 256
Bt: Verzlunarskólablaðið 2001, án blaðsíðutals.
Ah: Verzlunarskólablaðið 1992–2001.
Stærri skóli, fjölbreyttara nám, bls. 257
Óskráðar heimildir í eigu VÍ, Fundargerðir
skólanefndar VÍ 2000, Skólaskýrsla VÍ
2004–2005.
20–30 skeyti á dag, bls. 257
Bt: Morgunblaðið 1. janúar 2001.
Átröskun og vöðvafíkn, bls. 258
Bt: Verzlunarskólablaðið 2003, bls. 34–39,
Verzlunarskólablaðið 2004, bls. 62–63.
Ah: Klara Hjálmtýsdóttir, viðtal Sigrúnar
Sigurðardóttur, ágúst 2005.
Tónsmíðakeppni nemenda, bls. 258
Verzlunarskólablaðið 2003.
Verzló sigraði í Skólóvision, bls. 258
Bt: Morgunblaðið 24. október 2002.
Ah: Verzlunarskólablaðið 2003.
Nei, takk. Ég er ólétt, bls. 259
Bt: Verzlunarskólablaðið 2003, bls. 43.
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Hvað kostar að vera Verzlunarskólanemi? bls. 259
Bt: Morgunblaðið 6. september 2002.
Ný viðbygging við skólann vígð, bls. 260
Bt: Fundargerð skólanefndar VÍ 18. ágúst 2003,
án blaðsíðutals.
Ah: Fundargerðir skólanefndar VÍ 2000–2003.
Sókrates og Da Vinci haukar í horni, bls. 261
Kirsten Friðriksdóttir, skrifleg svör við
spurningum Sigrúnar Sigurðardóttur, júní
2005.
Aukinn þekkingarþorsti, bls. 261
Bt: Viðskiptablaðið 9. júní 2004.
Forvarnir gegn þunglyndi, bls. 261
Klara Hjálmtýsdóttir, viðtal Sigrúnar
Sigurðardóttur, ágúst 2005.
Nylon-stelpurnar í Verzló, bls. 262
Verzlunarskólablaðið 2005, bls. 136–137,
Morgunblaðið 7. apríl 2004, Úrklippusafn á
Bókasafni VÍ.
Mælskur og minnugur, bls. 262
Bt: Morgunblaðið 1. maí 2005.
Nýnemar í grillpartí, bls. 262
Viljinn 2001–2005, DV 12. september 2000.
Nýtt bókasafn tekið í notkun, bls. 262
Úrklippusafn á Bókasafni VÍ.
Er líf að loknum kennsludegi? bls. 263
Bt: Verzlunarskólablaðið 2004, bls. 82–84,
134–135.
Vel menntaðir kennarar, bls. 263
Skólaskýrslur VÍ 1979–1980 og 2004–2005.
Nýtt og öflugt námstæki, bls. 264
Skólaskýrslur VÍ 2002–2005, Fundargerðir
skólanefndar VÍ 2001–2004.
Bindindi borgar sig ... bls. 264
Verzlunarskólablaðið 2005.
Sérhæft nám fyrir verslunarfólk, bls. 265
Bt: Morgunblaðið 15. ágúst 2005.
Ah: Hildur Friðriksdóttir, svör við skriflegum
spurningum Sigrúnar Sigurðardóttur, ágúst
2005.
Skólanefnd á nýrri öld, bls. 265
Bt: Viljinn 98. árg. 3. tbl. 2004, bls. 20–21.
Ah: Óskráðar heimildir í eigu VÍ.
Þorvarður Elíasson lætur af skólastjórn, bls. 266
Bt: Fréttablaðið 4. nóvember 2004.
Þorvarður kveður nemendur og kennara, bls. 266
Bt: Óskráðar heimildir í eigu VÍ.
Sölvi Sveinsson ráðinn skólastjóri, bls. 266
Bt: Fundargerðir skólanefndar VÍ 2004,
Morgunblaðið 25. október 2004,
Morgunblaðið 27. október 2004.
Ah: Viljinn 98. árg. 3. tbl., bls. 6–7.
Verzlunarskólinn 100 ára, bls. 267
Óskráðar heimildir í eigu skólans.
Vinsælasti framhaldsskóli landsins, bls. 267
Upplýsingar frá Inga Ólafssyni og Sölva
Sveinssyni, ágúst 2005.
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Heimildir
Óprentaðar heimildir
Aðalheiður Karlsdóttir: „Lærdómsdeild Verzlunarskóla
Íslands“. B.Ed.-ritgerð við Kennaraháskóla
Íslands, 1980.
Bréf frá Inga Ólafssyni, aðstoðarskólastjóra VÍ, til
Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, 28. maí 2004.
Fundabók Hlutafélagsins Verzlunarskólahúsið sem
varðveitt er í skjalasafni Verzlunarskóla Íslands.
Fundargerðir Sambands verslunarskólakennara,
1966–1987.
Fundargerðir Skólanefndar Verzlunarskóla Íslands,
1905–2004.
Fundargerðir Stjórnarnefndar Verzlunarskóla Íslands,
1905–1910, 1913–1920 og 1922–1930.
Fundargerðir Skólaráðs Verzlunarskóla Íslands, 1974.
Fundargerð Verzlunarmannafélags Reykjavíkur 13.
júní 1901.
Fundargerðir Verslunarráðs Íslands 1928–1983.
Gerðabók Verslunarráðs Íslands, 1926.
Gjörðabækur fyrir Málfundafélag Verzlunarskóla
Íslands, 1908–1913.
Lýður Björnsson: Saga Landssambands íslenskra
verslunarmanna, óprentað handrit í vörslu
höfundar.
Óskráðar heimildir í eigu Verzlunarskóla Íslands.
Samstarfssamningur milli FA, SVÞ, VR og VÍ til
Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, 9. september
2004.
Skrá yfir ýmsa sjóði. Fylgiskjal með minnisbók um
Thomsens-gjöf sem varðveitt er í skjalasafni
Verzlunarskóla Íslands.
Úrklippusafn á Bókasafni Verzlunarskóla Íslands,
tekið saman af Steinunni Stefánsdóttur og öðrum
starfsmönnum á bókasafninu. Möppur 1–38.
Viljinn (handskrifað skólablað Verzlunarskóla Íslands),
1908–1933.

Prentaðar heimildir
Alþýðublaðið 30. september 1925.
Alþingistíðindi 1919, 1921, 1927.
Augljós, 1. tbl. 1970 og 2. tbl. 1971.
Ársskýrslur Náttúrugripasafnsins 1903–1904.
Bókasafnið, 11. og 12. árgangur 1988.
Dagblaðið 4. október 1906, 16. október 1906.
DV 27. janúar 1990, 19. september 1994, 21. febrúar
1995, 26. maí 1995, 12. maí 1998, 20. mars
2000 og 12. september 2000.
Ellert B. Schram (ritstj.): Fyrsta öldin – saga KR í 100
ár. Knattspyrnufélag Reykjavíkur, 1999.
Erla Hulda Halldórsdóttir og Guðrún Dís
Jónatansdóttir (ritstj.): Ártöl og áfangar í sögu
íslenskra kvenna. Kvennasögusafn Íslands, 1998.
Fréttablaðið, 4. nóvember 2004, 11. janúar 2005 og
6. apríl 2005.
Frjáls verslun 11.–12. tbl. 1948.
Gils Guðmundsson (ritstj.): Öldin okkar. Minnisverð
tíðindi 1931–1950. Iðunn, 1951.
Gils Guðmundsson: Ævintýramaður. Jón Ólafsson
ritstjóri. Vaka-Helgafell, 1987.
Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar
1870–1940, I. Iðunn, 1991.

Guðni Jónsson: Saga Háskóla Íslands: yfirlit um hálfrar
aldar starf. Háskóli Íslands, 1961.
Guðrún Kristjánsdóttir: „Lúxuslið og pabbastrákar“,
Heimsmynd 1. tbl. 1989, bls. 70–74.
Gunnlaugur Haraldsson: Viðskipta- og hagfræðingatal
1877–1996, 2. bindi. Þjóðsaga, 1997.
Gylfi Gröndal: Kristján Eldjárn. Ævisaga. Forlagið,
1991.
Helgi Skúli Kjartansson: Ísland á 20. öld. Sögufélag,
2002.
Helgi M. Sigurðsson: „Formáli“, í Þórbergur
Þórðarson: Mitt rómantíska æði. Úr dagbókum,
bréfum og öðrum óprentuðum ritsmíðum frá árunum
1918–1929. Mál og menning, 1987.
Illugi Jökulsson: Ísland í aldanna rás 1900–1950. Saga
lands og þjóðar. JPV Forlag, 2000.
Illugi Jökulsson: Ísland í aldanna rás 1951–1975. Saga
lands og þjóðar. JPV Forlag, 2001.
Illugi Jökulsson: Ísland í aldanna rás 1976–2000. Saga
lands og þjóðar. JPV Forlag, 2002.
Ingólfur, 11. janúar 1914.
Ísafold 26. ágúst 1893, 1. ágúst 1894, 21. september
1895, 6. september 1896, 4. september 1897, 6.
desember 1913, 3. janúar 1914, 1. apríl 1916,
23. nóvember 1918, 30. nóvember 1918, 14.
desember 1918.
Jón Gíslason (ritstjóri): Verzlunarskóli Íslands fimmtíu
ára. Minningarrit um starf skólans. Verzlunarskóli
Íslands, 1955.
Jón Guðnason og Pétur Haraldsson: Íslenskir
samtíðarmenn I–II. Bókaútgáfan Samtíðarmenn,
1965–1967.
Jón Sívertsen: „Verslunarskólarnir“, Verslunartíðindi,
apríl–maí 1919.
Kaupstaður í hálfa öld 1786–1836. Lýður Björnsson sá
um útgáfuna. Safn til sögu Reykjavíkur.
Reykjavíkurborg og Sögufélag, 1968.
Kristján Eldjárn: „Verzlunarskólastúdentarnir“,
Helgafell 4.–6. hefti, 1942.
Kulturhistorissk Leksikon for nordisk middelalder fra
vikingetid til reformatonstid, V. Bókaverzlun
Ísafoldar, 1960.
Kvasir (skólablað, gefið út af Nemendafélagi
Verzlunarskóla Íslands), 1983–2005.
Kvennablaðið 30. ágúst 1917.
Ljóðadrekar I–V (gefið út af nemendum í
Verzlunarskóla Íslands), 1990–1994.
Lúðvík Kristjánsson: Úr heimsborg í Grjótaþorp.
Skuggsjá, 1963.
Lýður Björnsson: Afmælisrit VR. Saga
Verzlunarmannafélags Reykjavíkur 1891–1991
I–III. Vaka-Helgafell, 1992.
Lög og reglur um skóla- og menningarmál á Íslandi sem í
gildi eru í marslok 1944. Helgi Eiríksson bjó til
prentunar, Fræðslumálastjórn, 1944–1946.
Merkúr 1. tbl. 1954, 2. tbl. 1954.
Morgunblaðið 2. desember 1910, 2. desember 1913,
6. desember 1913, 8. desember 1913, 2. janúar
1914, 24. mars 1914, 29. mars 1914, 12.
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Björn Þorsteinsson, 2
Bleriot, Lous, flugmaður, 22
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Gíslína Guðmundsdóttir arkitekt, 173
Gorbasjoff, Mikael, 211, 215
Gorkí, Maxím, rithöfundur, 225
Grétar Örvarsson söngvari, 241
Grímur M. Helgason kennari, 125
Guðbjarni Guðmundsson, 88
Guðbjörn Guðbjörnsson óperusöngvari, 195,
196
Guðfinna S. Bjarnadóttir rektor, 251
Guðfinna Thordarson arkitekt, 197
Guðjón Einarsson fulltrúi, 56, 88
Guðjón Már Guðjónsson, 233
Guðjón Guðmundsson í háskólanefnd VÍ, 229
Guðjón Sigurjónsson, 232
Guðjón Sigvaldason leikstjóri, 225
Guðlaug Arasen kennari, 11
Guðlaug Einarsdóttir, 227
Guðlaug Gísladóttir, 212
Guðlaug Kristinsdóttir, 130
Guðlaug Nielsen, 2
Guðlaugur Bergmann, 131
Guðmunda Andrésdóttir listmálari, 93
Guðmundur Ásbjörnsson skólanefndarmaður,
68
Guðmundur Björnson landlæknir, 30
Guðmundur Einarsson, 87
Guðmundur Eiríksson heildsali, 12
Guðmundur Finnbogason landsbókavörður, 7, 8
Guðmundur H. Garðarsson alþingismaður, 197
Guðmundur Guðmundsson, 118
Guðmundur Kr. Guðmundsson Ólympíufari, 9
Guðmundur Kr. Guðmundsson arkitekt, 197
Guðmundur Þór Jóhannesson, 240
Guðmundur Jónsson píanóleikari, 117
Guðmundur Jónsson söngvari, 86, 161
Guðmundur Örn Jónsson, 213
Guðmundur Kamban skáld, 104
Guðmundur Karlsson, 112
Guðmundur Már Kristinsson, 202
Guðmundur Lárusson, 152
Guðmundur Loftsson verslunarmaður, 9
Guðmundur Ófeigsson, 89
Guðmundur Sveinsson skólastjóri, 223, 227
Guðmundur Thorgrímsen kaupmaður, 5, 6
Guðni Hannesson, 99, 100
Guðni Geir Jónsson, 213
Guðni Ómarsson, 244
Guðríður Sigurðardóttir, 214
Guðríður Þorsteinsdóttir lögfræðingur, 230
Guðrún Agnarsdóttir læknir, 2, 124, 126

Guðrún Arinbjarnar kennari, 113, 116, 132,
155
Guðrún Beinteinsdóttir, 73, 76, 78
Guðrún Bjarnadóttir fegurðardrottning, 142
Guðrún Bjarnadóttir, 158
Guðrún Erla Bjarnadóttir, 159
Guðrún Friðgeirsdóttir kennari, 223
Guðrún Geirsdóttir, 173
Guðrún Gunnarsdóttir, 157
Guðrún Kristín Hauksdóttir, 232
Guðrún Margrét Hannesdóttir, 216
Guðrún Helgadóttir rithöfundur, 184
Guðrún Tinna Ingibergsdóttir, 259
Guðrún Jóhannsdóttir, 88
Guðrún Jónsdóttir, 2
Guðrún Kristinsdóttir, 219
Guðrún Kristjánsdóttir blaðamaður, 232
Guðrún Marta Þorvaldsdóttir, 44
Guðrún Þórðardóttir, 2
Guðrún Möller, 207
Guðrún Snæbjörnsdóttir, 126
Gunnar G. Ásgeirsson stórkaupmaður, 154, 166,
195
Gunnar Björnsson prestur, 163
Gunnar Björnsson, 216
Gunnar B. Dungal framkvæmdastjóri, 144, 181
Gunnar M. Erlingsson, 185, 193
Gunnar Eyjólfsson leikari, 100, 161, 189
Gunnar Friðriksson, 88, 90
Gunnar Þór Gíslason viðskiptafræðingur, 199
Gunnar Guðbjörnsson óperusöngvari, 199, 207,
210
Gunnar Gunnarsson skáld, 91, 99
Gunnar Hall verslunarmaður, 59
Gunnar Hanson leikari, 239
Gunnar Helgi Hálfdanarson framkvæmdastjóri,
158, 229, 251, 260, 265, 267
Gunnar Jónsson húsvörður, 137, 149, 153, 171,
188, 218
Gunnar Páll Jónsson, 195
Gunnar Norland kennari, 148
Gunnar Ólafsson kaupmaður, 6
Gunnar Þór Pálsson, 258
Gunnar Sigurðsson kennari, 195, 199, 201,
228, 229, 237, 246, 251
Gunnar Skarphéðinsson kennari, 238
Gunnar Stefánsson, 234
Gunnar Thoroddsen forsætisráðherra, 130
Gunnar Zoëga, 100
Gunnhildur Hauksdóttir, 219
Gunnhildur Möller, 41
Gunnlaugur Blöndal listmálari, 27
Gunnlaugur Briem, 154
Gunnlaugur Briem tónlistarmaður, 193
Gunnlaugur Magnússon, 158
Gunnlaugur Ragnarsson, 185
Gunnlaugur Þórðarson lögfræðingur, 96
Gústaf Ólafsson, 254
Gústaf Þ. Tryggvason, 123
Gylfi Felixson tannlæknir, 159
Gylfi Þ. Gíslason ráðherra, 96
Gylfi Rútsson viðskiptafræðingur, 194, 198, 201
Hafdís Ingvarsdóttir háskólakennari, 175
Hafsteinn Sv. Hafsteinsson, 224, 225
Hafsteinn Þór Hauksson, 248
Halla Tómasdóttir framkvæmdarstjóri, 211
Halldór G. Briem, 153, 165
Halldór Eiríksson verslunarmaður, 5
Halldór Páll Gíslason rekstrarfræðingur, 2, 205
Halldór Guðfinnsson, 240
Halldór Fannar Guðjónsson, 238
Halldór Guðnason, 258
Halldór Hansen Ólympíufari, 9
Halldór Jónsson, 241
Halldór Kristinsson, 158
Halldór Laxness rithöfundur, 41, 47, 58, 99,
123, 161, 252
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Halldór Lárusson, 224
Halldór Pétursson listmálari, 31
Halldór Sigmundsson, 112
Halldór Þorbjarnarson sakadómari, 96
Halldóra Eldjárn forsetafrú, 95
Hallfríður Bjarnadóttir, 180
Hallgrímur Benediktsson stórkaupmaður, 9, 69,
84, 85, 90
Hallgrímur Jónsson, 34
Hallmundur Albertsson, 240
Hallur Helgason, 211
Hallur Þorleifsson kórstjóri, 102
Hamsun, Knud, rithöfundur, 43
Hanna Borg Jónsdóttir, 258
Hannes Hólmsteinn Gissurarson prófessor, 238
Hannes Hafstein skáld og ráðherra, 65, 150
Hannes Þorsteinsson stórkaupmaður, 93
Hannes Þórarinsson læknir, 96
Hannibal Valdimarsson ráðherra, 160
Hans Kristján Árnason viðskiptafræðingur, 156
Haraldur Árnason kaupmaður, 69, 77
Haraldur O. Leonhards, 88
Haraldur Sveinsson skólanefndarmaður, 168,
228
Haukur Eggertsson, 241
Haukur Eyjólfsson, 53
Haukur Þór Hannesson, 244
Haukur Ingibergsson skólastjóri, 223, 227
Haukur Matthíasson, 161
Haukur Thors framkvæmdastjóri, 69
Hákon Þór Sindrason, 213
Hálfdán Helgason guðfræðingur og kennari, 16,
48, 49, 50
Heba Júlíusdóttir, 120, 123, 130, 133
Heiðar Ástvaldsson danskennari, 134
Heiðdís Sigurðardóttir sálfræðingur, 258
Heiðrún Geirsdóttir kennari, 263
Helena Guðrún Gunnarsdóttir, 214
Helena Björk Magnúsdóttir, 240
Helga Sigríður Bachmann kennari, 125
Helga Huld Bjarnadóttir, 251
Helga M. Björnsdóttir, 135
Helga Guðrún Eysteinsdóttir, 123
Helga Guðlaugsdóttir bókavörður, 2, 262
Helga Maureen Gylfadóttir, 2
Helga Harðardóttir, 201
Helga Jónsdóttir, 41
Helga Jónsdóttir ræstingakona, 206
Helga Rúna Péturs sálfræðingur, 236, 239
Helga Rocksén kennari, 140
Helga Björg Yngvadóttir, 133, 139
Helgi Baldursson kennari, 205, 206
Helgi Björnsson, 211
Helgi Eiríksson, 40
Helgi Eysteinsson, 244
Helgi Áss Grétarsson skákmeistari, 241
Helgi Harðarson, 194
Helgi Hauksson, 161
Helgi Helgason, 19
Helgi Hilmarsson, 1
Helgi Hjartarson, 102
Helgi Jóhannesson lögfræðingur, 204, 211, 265
Helgi Jónsson grasafræðingur, 35
Helgi Hákon Jónsson, 2
Helgi Magnússon framkvæmdastjóri, 2, 154,
157, 185
Helgi R. Magnússon, 54
Helgi M. Sigurðsson sagnfræðingur, 51
Helgi Skúlason leikari, 210
Helgi Zoëga kaupmaður, 6
Hervör Hólmjárn, 2
Heller, Stephan, tónskáld, 73
Hemingway, Ernest, rithöfundur, 122
Hendrik Ottósson rithöfundur, 67
Hendrix, Jimi, söngvari, 167
Herdís Hallvarðsdóttir tónlistarmaður, 202
Herdís Anna Þorvaldsdóttir, 245
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Herjólfur Guðbjartsson, 248, 252
Hermann Gunnarsson sjónvarpsmaður, 196
Hermann Hermannsson, 63, 105
Hermann Jónasson forsætisráðherra, 91
Hildigunnur Sverrisdóttir arkitekt, 248
Hildur Björnsdóttir, 258
Hildur Friðriksdóttir verkefnisstjóri, 2, 265
Hildur Guðmundsdóttir, 139, 143
Hildur Ísfold Hilmarsdóttir, 240
Hildur Ingólfsdóttir, 239
Hildur Ýr Ísberg, 245
Hilma Gunnarsdóttir, 1
Hilmar Baldursson, 251
Hilmar Fenger skólanefndarmaður, 168–170,
203, 205, 229
Hilmar Freyr Kristinsson, 240
Hilmar Ólafsson arkitekt, 200
Hilmar Pálsson, 2
Hindenburg, Paul von, í Þýskalandi, 53
Hitchcock, Alfred, kvikmyndaleikstjóri, 233
Hitler, Adolf, 47, 48, 53, 70, 76, 78, 87, 94,
104
Hjalti Geir Kristjánsson stórkaupmaður, 189
Hjálmar Blöndal, 53, 73–75, 77, 88
Hjálmtýr Sumarliðason, 16
Hjördís Claessen, 173
Hjörtur Þór Gunnarsson húsvörður, 218, 239
Hjörtur Hjartarson kaupmaður, 168, 183
Hjörtur Hjartarson, 255, 267
Hjörtur Örn Hjartarson, 163
Hjörtur Jónsson kaupmaður, 246
Ho Chi Minh, í Víetnam, 64
Hofmann uppfinningamaður, 99
Holly, Buddy, rokksöngvari, 130
Hopkins, Anthony, kvikmyndaleikari, 239
Hólmfríður Karlsdóttir leikskólakennari, 211,
198
Hrafn Gunnlaugsson kvikmyndagerðarmaður,
202, 208
Hrafnhildur Arnardóttir, 2, 216, 222, 232
Hrafnhildur Briem, 201
Hrafnhildur Hafsteinsdóttir, 244, 252
Hrafnkell Thorlacius arkitekt, 200, 260
Hrefna Róbertsdóttir sagnfræðingur, 263
Hróbjartur Bjarnason, 53, 73, 77, 88
Hróbjartur Hróbjartsson arkitekt, 125
Hrönn Steingrímsdóttir, 219
Huerta, Victoriano, í Mexíkó, 33
Hulda Bjarnadóttir, 46
Hulda Sigurborg Sigtryggsdóttir kennari, 263
Hússein Jórdaníukonungur, 253
Högni Böðvarsson skordýrafræðingur, 102, 159
Hörður Björgvinsson, 142
Hörður Jónsson, 202
Hörður Sigurgestsson forstjóri, 123, 125, 175
Höskuldur Jónsson, 117
Idi Amin, 168
Indriði Björnsson, 72
Indriði Einarsson leikskáld, 9, 112
Indriði Þorláksson ríkisskattstjóri, 183, 190
Inga Árnadóttir, 118
Inga Lára Baldvinsdóttir, 2
Inga Lára Björnsdóttir, 258
Inga Rósa Sigursteinsdóttir, 192, 213, 227, 255,
266
Ingi Þ. Gíslason kennari, 95, 100, 101, 108,
125, 132, 138, 246
Ingi Halldórsson bakari, 63
Ingi Ólafsson aðstoðarskólastjóri, 240, 247, 253,
255, 263, 265, 266
Ingibjörg H. Bjarnason skólastjóri, 47
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 264
Ingibjörg Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri, 2,
172, 173
Ingibjörg R. Guðmundsdóttir
skólanefndarmaður, 203, 251, 265
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Ingibjörg Halldórsdóttir, 19
Ingibjörg Johnsen, 5
Ingibjörg E. Laxness leikkona, 47
Ingibjörg Nielsen, 59
Ingibjörg Sigurðardóttir, 158, 173
Ingibjörg Sverrisdóttir, 195
Ingileif Hallgrímsdóttir, 90
Ingólfur Arnarson landnámsmaður, 48, 150
Ingólfur Petersen bakari, 114
Ingunn Ágústsdóttir, 105
Ingunn Erla Eiríksdóttir, 257
Ingvar Hallgrímsson kennari, 139
Ingveldur Guðlaugsdóttir, 2
Ingveldur Ólafsdóttir, 41
Íris María Stefánsdóttir, 254
Ívar Björnsson kennari, 164, 175, 227
Jackson, Mahaelia, söngkona, 142
Jackson, Tracey England, leikstjóri, 225
Jakob Jóhannesson Smári skáld, 9, 35
Jakob Frímann Magnússon tónlistarmaður, 224
Jakob Möller alþingismaður og ráðherra, 43
James, Bob, hljómlistarmaður, 193
Jarþrúður Hafsteinsdóttir, 159
Jason Kristinn Ólafsson tölvunarfræðingur, 240
Jeltsín, Borís, í Rússlandi, 235
Jens Bjarnason, 16
Jens P. Hjaltested viðskiptafræðingur, 172
Jens Ólafsson, 196
Jes Ziemsen kaupmaður, 13, 40, 45, 69
Jiang Zemin, í Kína, 258
Jóhann Briem, 154
Jóhann Hjálmarsson skáld, 135
Jóhann G. Jóhannsson, 254
Jóhann Möller, 89
Jóhann J. Ragnarsson, 170
Jóhann Páll Valdimarsson útgefandi, 1, 164
Jóhanna Bjarnadóttir, 104, 107
Jóhanna Björnsdóttir kennari, 175, 206
Jóhanna Erlendsdóttir, 16
Jóhanna María Eyjólfsdóttir, 232
Jóhanna Jónasdóttir leikkoma, 207, 211
Jóhanna Jónmundsdóttir, 123
Jóhanna Sigurðardóttir alþingismaður, 156
Jóhanna Sveinsdóttir danskennari, 178
Jóhanna Tryggvadóttir, 100
Jóhannes L.L. Helgason framkvæmdastjóri
skólanefndar, 170, 181, 190
Jóhannes Kjarval listmálari, 104
Jóhannes Jónsson kaupmaður, 225
Jóhannes Páll II. páfi, 186, 208
Jóhannes Proppé deildarstjóri, 100
Jón Þ. Árnason, 85
Jón Ásgeirsson, 100
Jón Björnsson skólanefndarmaður, 265
Jón Brynjólfsson kaupmaður, 25, 45, 51, 69
Jón Kr. Cortes, 189
Jón Axel Egilsson kvikmyndagerðarmaður, 145,
219
Jón Gíslason skólastjóri, 88, 95, 101, 102, 108,
114, 118, 119, 121, 123, 126, 128,
130–134, 136, 138, 139, 141–143, 145,
146, 149, 151, 162, 165, 167–169, 173,
174, 179, 182–189, 191, 192, 198, 223,
233
Jón Gnarr skemmtikraftur, 258
Jón Rafn Guðmundsson, 104
Jón Guðnason alþingismaður, 55
Jón Gunnarsson lektor, 229
Jón Gunnarsson skrifstofustjóri, 38, 67
Jón Halldórsson Ólympíufari, 9
Jón Páll Halldórsson, 2
Jón Karl Helgason bókmenntafræðingur, 1, 206
Jón Hjartarson forstjóri, 125
Jón Ó. Hjörleifsson viðskiptafræðingur, 102
Jón Dalbú Hróbjartsson prestur, 2, 163

Jón Ívarsson framkvæmdastjóri og
alþingismaður, 29, 31, 32
Jón Ásgeir Jóhannesson forstjóri, 221
Jón Jónsson, 25
Jón Jónsson úr Bolungarvík, 29, 30, 31
Jón Jónsson forstjóri, 54
Jón Diðrik Jónsson framkvæmdarstjóri, 205
Jón Júlíusson leikari, 211
Jón V. Karlsson, 228
Jón Ingvar Kjaran kennari, 264
Jón Kjartansson alþingismaður, 55
Jón Kristjánsson kennari, 40
Jón Magnússon forsætisráðherra, 42, 43, 88
Jón Bjarni Magnússon, 251
Jón Ófeigsson kennari, 24, 55, 57, 68, 93
Jón Ólafsson ritstjóri og skólanefndarmaður,
7–9, 11, 13, 20, 23–25, 27, 29–31, 35, 43,
226
Jón Ólafsson tónlistarmaður, 188, 189, 194,
195, 199, 207, 224, 225, 254, 267
Jón Sigurðsson, 135
Jón Sigurðsson forseti, 5, 78, 88, 150
Jón Sigurðsson skólastjóri á Bifröst, 227
Jón Sigurðsson skólastjóri Laugarnesskóla, 24
Jón H. Sigurðsson kennari, 253
Jón Sívertsen skólastjóri, 35, 48, 49, 51, 57, 64,
67, 70, 71, 84, 151, 246
Jón Kalman Stefánsson skáld, 242
Jón Þorkelsson rektor MR, 113
Jón Þorláksson verkfræðingur og
forsætisráðherra, 43
Jón Þorsteinsson íþróttakennari, 153
Jón Þorvaldsson kennari, 6
Jón Þórarinsson fræðslumálastjóri, 57
Jón Þórðarson, 73
Jóna Valborg Árnadóttir, 236
Jónas Eysteinsson kennari, 148
Jónas Finnur Halldórsson, 182
Jónas Hallgrímsson skáld, 14, 247
Jónas Jónsson frá Hriflu, 55, 91, 97
Jónas Friðrik Jónsson, 207, 213, 214, 218
Jónas Kristjánsson ritstjóri, 181
Jónína Briem 140
Jónína Ragnheiður Magnúsdóttir, 8
Jórunn Viðar tónskáld, 24
Jung, Carl Gustav, sálkönnuður, 28
Júlíus Kemp kvikmyndagerðarmaður, 224, 239
Júlíus Magnússon leikfimikennari, 73
Jökull Sigurðsson, 233
Karl Hinrik Albertsson, 47
Karl Björnsson, 54
Karl Bretaprins, 196
Karl B. Guðmundsson, 102
Karl Pétur Jónsson, 233
Karl Nikulásson skólanefndarmaður, 8, 9, 13
Karl Sigurhjartarson, 198
Karl Þorsteins, 241
Karpov, Anatoly, 211
Kasparov, Gary, 211
Katrín Elvarsdóttir, 1
Katrín Jónsdóttir kennari, 246
Katrín Ómarsdóttir, 44
Katrín Söbeck, 23
Katrín Viðar tónlistarkennari, 24, 47
Kazantzakis, Nikos, rithöfundur, 189
Kári Arngrímsson Ólympíufari, 9
Kennedy, John F., 137, 142
Kennedy, Robert, í Bandaríkjunum, 156
Kesselring, John, leikskáld, 211
Khomeini, erkiklerkur, 189, 225
King, Martin Luther, 156
Kipling, Rudyard, rithöfundur, 14
Kirsten Friðriksdóttir kennari, 2, 139, 140, 143,
154, 216, 219, 261
Kjartan Gíslason frá Mosfelli, 84
Kjartan Lárusson, 152
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Kjartan Magnússon, 12
Kjartan Magnússon, 155
Kjartan Ólafsson skólanefndarmaður, 168
Kjartan Vilhjálmsson, 244
Klara Ósk Elíasdóttir söngkona, 262
Klara Hjálmtýsdóttir námsráðgjafi, 2, 201, 216,
258, 253
Kolbeinn Kristinsson formaður SVÍV, 260
Kolbeinn Nói Ölduson, 263
Kolbrún Halldórsdóttir alþingismaður, 156, 176
Kolbrún Ólafsdóttir Ólympíufari, 108
Konráð Gíslason verslunarmaður, 46, 47, 88
Kristensa Marta Sigurgeirsdóttir, 44
Kristinn Halldórsson, 89
Kristinn Kristinsson húsvörður, 218
Kristinn Freyr Kristinsson, 240
Kristinn Sveinsson byggingameistari, 215
Kristín Benediktsdóttir verslunarstjóri, 265
Kristín Briem lögfræðingur, 2, 139, 140
Kristín Guðmundsdóttir hárgreiðslukona, 50
Kristín Huld Gunnlaugsdóttir námsráðgjafi, 216
Kristín Hauksdóttir, 2
Kristín I. Jónsdóttir kennari, 2, 175, 206, 226,
227, 255, 266
Kristín Karlsdóttir, 219
Kristín Pétursdóttir, 238
Kristjana Sif Bjarnadóttir, 218
Kristjana Heiðdal, 117
Kristján IX. Danakonungur, 4, 10
Kristján X. Danakonungur, 32, 44
Kristján Arinbjarnar læknir, 155
Kristján Birgisson, 195
Kristján Eldjárn forseti, 95, 98, 156, 229
Kristján Georgsson, 107
Kristján Örn Ingibergsson, 158
Kristján Jóhannesson, 219
Kristján Jóhannsson skólanefndarmaður, 203
Kristján Jónsson, 195
Kristján Tímótheusson, 87, 88
Kristmundur Guðjónsson, 12
Kristófer Finnbogason, 73
Khrústsjov, Nikita, í Sovétríkjunum, 120, 125
Kron, Arthur, þýskur vísindamaður, 10
Laufey Valdimarsdóttir, 16, 23
Lára V. Júlíusdóttir lögfræðingur, 172, 173
Lárus Fjeldsted lögfræðingur, 12, 208
Lárus Jóhannesson lögfræðingur, 50, 70
Lea Eggertsdóttir, 189
Leifur Eiríksson, 258
Lemaitre, vísindamaður, 58
Lenín, 43, 48
Lennon, John, tónlistarmaður 160, 163, 193
Lewinsky, Monica, í Bandaríkjunum, 252
Lilja Magnúsdóttir, 100
Lilja Ólafsdóttir, 228
Lilja Pálmadóttir myndlistarkona, 224
Lilja Úlfarsdóttir, 189
Lindberg, Charles, flugmaður, 76
Loftur Guttormsson prófessor, 175
Logi Einarsson hæstaréttardómari, 121, 139
Lopes, Trini, söngvari, 142
Lovísa Ágústsdóttir Fjeldsted kennari, 12, 208
Lóa Björk Jóelsdóttir kennari, 248
Lóa Kristjánsdóttir, 95
Ludvig Kaaber bankastjóri og kennari, 7, 11
Lydía Thorarensen, 100
Lynch, David, kvikmyndaleikstjóri, 233
Lýður Björnsson sagnfræðingur, 1, 148, 164,
173, 175, 227
Madonna, söngkona, 211
Magndís M. Sigurðardóttir, 2
Magnea Ragna Ögmundsdóttir gjaldkeri, 201
Magni R. Magnússon, 2
Magnús Ásgeirsson skáld, 47
Magnús Þorkell Bernharðsson háskólakennari,
207, 213
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Magnús Guðmundsson kennari, 140, 150
Magnús Hreggviðsson, 155, 157
Magnús Jónsson dósent, alþingismaður og
ráðherra, 43, 51, 55, 57, 67, 96
Magnús Hjaltalín Jónsson, 239
Magnús Kjaran heildsali, 9, 95, 103
Magnús Kjartansson hljómlistarmaður, 222
Magnús Nilsson, 188
Magnús Torfi Ólafsson ráðherra, 169
Magnús Pálsson framkvæmdastjóri, 179, 210
Magnús Sveinbjarnarson, 54
Malcolm X, 150
Mandela, Nelson, 144, 233, 243
Mangione, Chuck, hljómlistarmaður, 193
Mannerheim, í Finnlandi, 39
Mao Tse-tung, 79, 182
Maradona, knattspyrnumaður, 215
Margaretha Nordström Stefánsson kennari, 160
Margeir Daníelsson, 134
Margrét Auðunsdóttir, 2, 165
Margrét Ármannsdóttir, 139
Margrét Geirsdóttir bókasafnsfræðingur, 246,
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