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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar um aðstæður og hugarheim íslenskra telpna á árunum 1850-1950.  

Áhersla verður lögð á að kynnast daglegu líf telpna frá fæðingu fram að fermingu. 

Störfin sem þær inntu af hendi verða skoðuð og við hvaða aðstæður þau voru unnin. 

Menntun þeirra jafnt sú formlega og óformlega verður könnuð og samanburður gerður 

á mikilvægi vinnu og náms í huga telpna. Tilvera þeirra verður skoðuð og 

tilfinningum gerð skil. Reynt verður að horfa á aðstæður þeirra með tilliti til stétta og 

búsetu þar sem það á við. Helstu heimildir eru sjálfsævisögur og svör heimildamanna 

við spurningaskrám þjóðháttadeildar Þjóðminjasafns.  

 Ritgerðinni er ætlað að veita innsýn í líf telpna á tímabilinu og til þess eru 

dregin fram textabrot úr sjálfsævisögum þeirra, sem og úr svörum við spurningaskrám 

þjóðháttadeildar þjóðminjasafnsins. Ritgerðin ætti að nýtast þeim sem vilja skoða 

stöðu telpna á umræddu tímabili og þeim sem vilja gera samanburðarrannsóknir á 

stöðu barna á því tímabili sem hér er til skoðunar.  

 Helstu niðurstöður eru þær að almennt var hlúð vel að telpum á Íslandi en 

aðstæðurnar kröfðust þess að þær þroskuðust hratt og tækju snemma á sig ábyrgð og 

gætu sinnt fjölbreyttum störfum. Var það fremur sjaldgæft að þær væru beittar ofbeldi 

eða vanræktar, það átti í raun einungis við í tilfellum fárra tökubarna. Þó vantaði 

mikið upp á tilfinningalegan stuðning. Telpurnar hefðu í flestum tilfellum getað 

afkastað meiru en þær voru látnar gera. Vinnan skipaði í huga þeirra mun stærri sess 

en lærdómurinn og ljóst er að sjálfsmat þeirra byggðist að verulegu leyti á 

vinnuafköstum og færni tengdri vinnu, frekar en námi.  
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Formáli 
Hugmyndin að þessari ritgerð fæddist þegar ég las bók Sigurðar Gylfa Magnússonar, 

Fortíðardraumar. Þar kemur fram að sjálfsævisögur íslenskra kvenna séu einungis 

12% af sjálfsævisagna útgáfunni á Íslandi frá upphafi slíkra útgáfna og fram til ársins 

2004. Ástæðan fyrir því að ég valdi að skrifa um æskuna var að ég las eitt sinn grein 

Guðmundar Hálfdánarsonar: ,,Börn - höfuðstóll fátæklingsins?“ en þar er 

vinnuframlag barna í forgrunni. Ritgerðarefnið fannst mér áhugavert og ákvað ég því 

að skoða æsku telpna út frá þeirra eigin frásögnum. Þetta hefur verið skemmtilegt 

ferðalag og mér finnst ég þekkja margar af heimildarkonum þessara ritgerðar 

persónulega eftir að hafa sökkt mér ofan í frásagnir þeirra og lesið þær fram og aftur. 

 Það kostaði aga að velja út efni og setjast niður og skrifa, í stað þess að sitja 

bara og lesa. Sjálfsævisögur eru oft eins og bestu spennusögur og það var á stundum 

erfitt að láta staðar numið. Þrátt fyrir það fóru áhugaverð atvik og nytsamlegir punktar 

að tínast niður og smátt og smátt komst mynd á verkefnið. Verst fannst mér að hafa 

aldrei áður skrifað svona langa ritgerð en reynslan af þessum skrifum mun án efa 

koma að góðum notum síðar meir, enda er ég spennt að setjast niður með nýju 

verkefni þegar þessu lýkur.   

 Sagnfræðilegum skrifum fylgir oftast nær ógnar magn bóka. Vil ég byrja á því 

að þakka unnusta mínum, Kjartani Þórssyni, foreldrum mínum þeim Sigrúnu Önnu 

Ingibergsdóttur og Eyþóri Steinssyni sem og tilvonandi tengdaforeldrum mínum þeim 

Hafdísi Kristinsdóttur og Þór Ægissyni fyrir þolinmæðina þegar ég fyllti hvert einasta 

borð og hillu af bókum og dreifði úr mér við skrifin. Einnig þakka ég þeim fyrir 

áhugann á efnistökum mínum  og fyrir að hlusta á endalaust tal um ritgerðina og 

upplestra úr bókunum. Takk fyrir stuðninginn. 

 Ég vil líka þakka starfsfólkinu í Þjóðarbókhlöðunni sem og á bókasafni 

Þjóðminjasafns Íslands fyrir aðstoðina.  

 Ég vil þakka Sigurði Gylfa Magnússyni leiðbeinanda mínum kærlega fyrir 

aðstoðina og þolinmæðina. Einhverstaðar verður maður að byrja að skrifa og hann 

kom mér af stað. Hann á skildar bestu þakkir fyrir það.  

 Síðast en ekki síst vil ég þakka Hafþóri Ragnarssyni, íslenskufræðingi fyrir að 

lesa ritgerðina yfir með tilliti til stafsetningar og málfars.   

 

     Með von um að lesturinn verði ánægjulegur, 
        Jónína Sif Eyþórsdóttir 
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1.1. Inngangur 
Þessari ritgerð er ætlað að skoða aðstæður og hugarheim telpna á Íslandi frá fæðingu 

og fram að fermingu, á árunum 1850–1950. Árabilið sem hér er til skoðunar 

takmarkast af þeim heimildum sem fjalla um tímabilið. Í þessari ritgerð verður helst 

unnið út frá sjálfsævisögum en staðreyndin er sú að fáar sjálfsævisögur hafa verið 

skrifaðar fyrir þetta tímabil og vert er að stoppa við miðja 20. öld þar sem breytingar á 

samfélaginu í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar voru miklar. Gert er ráð fyrir að þær 

telpur sem hér verða til umfjöllunar hafi verið fermdar fyrir 1950. 

 Helstu heimildir verða sjálfsævisögur kvenna sem fæddar eru innan 

tímabilsins. Ástæðan fyrir þessu vali er sú að í gegnum sjálfsævisögur fáum við að 

kynnast einstaklingnum án milliliða, þar sem hann hefur ritað sögu sína sjálfur, og 

gefur sjálfsævisagan um leið einstaka heimild um hugarheim einstaklingsins.1 Við 

gerð þessarar ritgerðar hafa verið notaðar sjálfsævisögur 13 kvenna og ein ævisaga. 

Til að átta mig á umfangi sjálfsævisagnanna nýtti ég bókaskrána ,,Sjálfsævisögur 

íslenskra kvenna“ eftir Gunni Ingu Einarsdóttur.2  

 Svör við spurningaskrám þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Íslands gefa einnig 

innsýn í tímabilið og verður notast við þær til að fá enn skýrari  mynd af því sem 

fjallað verður um.3 Þær skrár sem verða til skoðunar eru: Skrá 47: Lifnaðarhættir í 

þéttbýli I-Uppvaxtarár, sem 97 konur svara. Skrá 55: Lifnaðarhættir í þéttbýli IV- 

Fjölskylduhættir, sem 17 konur svara og Skrá 86: Daglegt líf í dreifbýli og þéttbýli á 

20. öld, sem 73 konur svara. Einungis verður notast við svör kvenna sem eru fæddar 

innan tímabilsins. Styrkur þessara heimilda felst í því að um persónuleg svör er að 

ræða, þar sem einstaklingar rifja upp og segja frá sinni eigin reynslu.  

 Þegar persónulegar heimildir eru notaðar við rannsóknir á bernskunni þarf að 

hafa í huga að langt er um liðið síðan atburðirnir áttu sér stað og að einstaklingurinn 

hafði tæpast tekið út fullan þroska, auk þess sem minningarnar geta verið litaðar af 

utanaðkomandi frásögnum og nýrri reynslu.4 Þessir annmarkar eru þó á sama tíma 

styrkur þessara heimilda því þeir gefa innsýn í sálarlíf einstaklingsins og sýna hvernig 

                                                
1 Sigurður Gylfi Magnússon, Fortíðardraumar, bls. 43. Sigurður Gylfi Magnússon,  Sjálfsævisögur, 
bls. 98. 
2 Gunnur Inga Einarsdóttir, Sjálfsævisögur íslenskra kvenna, bls. 15-45. 
3 Þjóðminjasafn Íslands hefur staðið að skipulagðri söfnun á heimildum um lífshætti hér á landi, síðan 
1960. Hafa spurningaskrár verið samdar og þær síðan sendar út til fólks. Svörin við þessum 
spurningaskrám eru aðgengileg á bókasafni Þjóðminjasafnsins. Alls hafa verið sendar út 115 
spurningaskrár.  
4 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfsævisögur, bls. 101-102. 



7 
 

hann skynjar umhverfi sitt.5 Þar sem þessi ritgerð miðar að því að skoða aðstæður og 

hugarheim telpna, er aðalatriðið að sjá hvað þeim sjálfum fannst merkilegt og átta sig 

á því hvað skóp sjálfsmynd þeirra. Það sem sjálfsævisagnaritarinn eða svarandinn kýs 

að segja frá eru atriði sem af einhverjum ástæðum hafa bjargast frá gleymskunar dái, 

að öllum líkindum vegna þess að þau skipta ritarann máli.  

 Við skrifin verður einnig horft til fræðilegra skrifa sem tengjast efni 

ritgerðarinnar. Sérstaklega verður litið til greinar Guðmundar Hálfdánarsonar: ,,Börn - 

höfuðstóll fátæklingsins?“ og ritgerðar Sigurðar Gylfa Magnússonar: ,,From 

children‘s point of view“. Þær fjalla báðar um aðstæður barna á 19. öld og helstu 

heimildir þeirra eru sjálfsævisögur. Guðmundur skoðar börnin út frá hagfræðilegum 

sjónarmiðum og veltir því upp hvort að fjöldi barna hafi verið viðleitni til að eignast 

ódýrt vinnuafl. Hann skoðar því vinnuna og aðbúnað barna. Sigurður Gylfi fjallar um 

lífsferil barna sem hann skiptir upp í þrjú stig sem markast af afköstum þeirra innan 

heimilisins sem og í menntunaferli þeirra.6 

 Ástæða þess að hér er valið að fjalla einungis um telpur er aðallega sú að lítið 

sem ekkert hefur verið skrifað um barnæsku þeirra, nema þá þar sem fjallað er um 

æskuna hjá báðum kynjum. Sem dæmi má nefna að Guðmundur og Sigurður Gylfi 

styðjast aðallega við sjálfsævisögur drengja við rannsóknir sínar. Kemur það vart á 

óvart þar sem einungis 12% sjálfsævisagna eru eftir konur.7 Má ætla að telpurnar hafi 

á tímum gleymst og því verða þær settar í forgrunn hér. Samanburður á verkum telpna 

og drengja verður í lágmarki, sem er án efa bæði styrkur þessarar ritgerðar og 

veikleiki, þar sem erfitt er að fjalla um annað kynið óháð hinu. Það verður þó gert hér 

í þeirri von að umfjöllunin muni opna fyrir frekari rannsóknir á stöðu barna í 

samfélaginu og að ritgerðin muni nýtast öðrum við samanburðarrannsóknir á æskunni.  

Hér verður lagður metnaður í að kynnast telpunum út frá þeirra daglega amstri og 

þankagangi.  

  Í bókinni Growing up in America eftir Joseph M. Hawes og N. Ray Hiner, sem 

Sigurður Gylfi notar meðal annars í fyrrnefndri ritgerð sinni, koma fram nokkrar 

spurningar sem þeir sem ætla að skrifa um sögu barna ættu að hafa í huga. Tvær af 

                                                
5 Sigurður Gylfi, Sjálfsævisögur, bls. 98, 199, 208. 
6 Fyrsta tímabil: fæðing fram að fyrsta verkefni. Annað tímabil: fyrsta verkefnið, sem barnið ber ábyrgð 
á (5-7 ára) gjarnan fjarri heimilinu. Þriðja tímabil:  hefst um 10-12 ára aldurinn og markast af aukinni 
menntun, þar sem undirbúningur fyrir fermingu er í algleymingi, börnin eru þá farin að vinna meira 
heima við og eru í meiri tengslum við fullorðna fólkið. Með fermingunni lauk svo barnæskunni. Sjá 
Sigurður Gylfi Magnússon, ,,From children´s point of view“, bls. 300. 
7 Sigurður Gylfi Magnússon, Fortíðardraumar, bls. 128. 



8 
 

þessum spurningum hef ég hug á að skoða sérstaklega: Hvaða aðstæður voru líklegar 

til að hafa áhrif á þroska barna? Hvernig var huglægri reynslu barna háttað í 

fortíðinni?8  

Í ritgerðinni verður orðið ,,telpur“ notað í stað orða eins og ,,stúlkur“ eða 

,,stelpur“. Ástæðan er fyrst og fremst sú að höfundi er tamt að nota orðið telpur auk 

þess sem það nær fyllilega yfir aldursbilið sem hér er til skoðunar. Höfundi þykir 

stelpur eiga við framundir 10 ára aldur en stúlkur séu á aldrinum 10 ára og fram yfir 

fermingu. Til einföldunar verður því notast við telpur sem samheiti yfir það 

aldursskeið kvenna sem nær frá fæðingu og fram að fermingu.  

 

1.2. Samfélagið 
Samfélagið sem við erum að skoða á þessu tímabili var að taka breytingum. Breytt 

búsetuform og aukinn fólksfjöldi í takt við nýjar hugmyndir skapar áhugaverðar 

aðstæður. Mikill stígandi er í fólksfjölda sem eykst úr 59.157 í 143.973 manns við lok 

tímabilsins.9 Þróun verður í húsnæðismálum og við lok tímabilsins er 52.6% húsnæðis 

 steyptur og einungis 3.6% húsnæða torfbæir, sem er mikill munur frá því um mitt 

tímabilið, en árið 1910 var 52,4% húsnæðis torfbæir og einungis 3.6% húsnæðis 

steypt. Hlutfall timburhúsa helst nánast hið sama á þessu tímabili, í kringum 45%.10 

Fátæktin var mikil og almenn en á meðan fólk var laust við að þurfa að borða 

skóvörpin sín eða drekka töðuseyði var það sæmilega hamingjusamt.11 Vissulega voru 

börnin oft svöng og fengu ekki mikið að borða, en það fengu líka fæstir. 

Ungbarnadauði á Íslandi var mjög mikill í byrjun tímabilsins, á árunum 1851-55 dóu  

3471 barn á aldrinum  0-4 ára, þar af 2728 á fyrsta ári. Á árunum 1946-1950 var þessi 

tala komin niður í 553 börn, þar af 453 á fyrsta ári.12  Margir þættir áttu sinn þátt í 

hárri tíðni ungbarnadauða til dæmis slæm húsakynni, þekkingarleysi, matarskortur og 

ónæg brjóstagjöf. Margir kusu að gefa dúsur eða kúamjólk í stað þess að setja börn á 

                                                
8 Í bókinni Growing up in America eftir Joseph M. Hawes og N. Ray Hiner, koma fram eftirfarandi 
spurningar:  1. What have been the attitudes of adults toward children and childhood? 2. What are the 
conditions that shape the development of children? 3. What has been the subjective experience of being 
a child in the past? 4. How have children and childhood influenced adults? 5. What have been the 
social, cultural, and psychological functions of children?  
9 Hagskinna, Mannfjöldi við manntöl 1703-1960 og samkvæmt þjóðskrá 1953-1990, bls. 49. 
10 Hagskinna, Íbúðarhús eftir byggingarefni 1910 -1960,  bls. 373.  
11 Ólína Jónasdóttir, Ég vitja þín, æska, bls. 3.  
12 Hagskinna, Börn dáin á aldrinum 0-4 ára 1838-1990, bls. 185. 
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brjóst auk þess sem almennu hreinlæti var ábótavant.13 Fræðsla um umönnun 

ungbarna skilaði miklum árangri í baráttunni gegn ungbarnadauða, eins og sést á 

tölunum.14   

 Dauðinn var alltaf nálægur á tímabilinu. Börnin ólust upp við að yngri systkini 

kynnu að deyja á fyrstu andartökum lífsins auk þess sem barnadauði var mikill og 

stundum létust heilu systkinahóparnir á einu bretti þegar pestir og farsóttir gengu yfir. 

Þetta hefur án efa markað djúp spor í tilfinningalíf barnanna.15 Foreldrarnir og annað 

heimilisfólk voru heldur ekki óhult fyrir dauðanum. Af þessu má ráða að flest börn 

kynntust sorginni og þurftu snemma að takast á við hana.16  Auk þess má ætla að það 

hafi sett mark sitt á foreldrana að vita að börnin þeirra kæmust eflaust ekki öll til 

manns og til að koma í veg fyrir að syrgja þau hafa foreldrarnir jafnvel haldið 

ákveðinni tilfinningalegri fjarlægð í uppeldinu. Þegar það tekst svo loksins að draga 

úr ungbarnadauða öðlast börnin nýtt tilfinningalegt gildi í augum foreldranna. 

 Á 18. öld urðu talsverðar breytingar á hugmyndum manna um uppeldi, með 

tilkomu upplýsingastefnunnar og háskólagreina á borð við sálfræði. Fólk fór að huga 

betur að mikilvægi þess að hlúa vel að börnum. Uppeldisrit voru gefin út og menn á 

borð við Fénelon og Rousseau ollu straumhvörfum. Fénelon veitti menntun kvenna 

mikla athygli enda áttaði hann sig á því að mæðurnar væru oftast meginþátturinn í 

uppeldi barna og ódyggðir manna væru til komnar vegna þekkingarleysis kvenna. 

Hann vildi auka menntun kvenna í uppeldi og heimilishaldi. Mikilvægast var að hans 

mati að vinna traust barnsins og nýta spurningarnar þeirra, sögur og leiki til að mennta 

og vekja athygli og áhuga.17 Rousseau gaf út rit sem kallast Émile þar sem hann lýsir 

hinu fullkomna uppeldi einstaklingsins, hann telur mikilvægast af öllu að komast hjá 

því að spilla börnum og að best væri að leyfa þeim að þroskast sjálfstætt, helst í 

sveitinni fjarri spillingu borga og þéttbýlis. Það má ekki hefta eðlið, hvorki með því 

að reifa ungbörn of fast né með því að festa börn í viðjum vanans. Auk þess telur hann 

                                                
13 Ólöf Garðarsdóttir, ,,Brjóstagjöf og áhrif hennar á lífslíkur ungbarna á Íslandi 1910-1925“, bls. 19-
22. Guðmundur Hálfdánarson, Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, ,,Ungbarna- og barnadauði á 
Íslandi 1771-1950“, bls. 66, 69-70, 91. Ólöf Garðarsdóttir, Saving the child, bls. 22, 135. Sigurður 
Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, bls. 171-172. 174-175. 
14 Ólöf Garðarsdóttir, Saving the child, bls.128. 
15 Guðrún Guðmundsdóttir, Minningar úr Hornafirði, bls. 28-29. Í upptalningu á systkinum hennar 
kemur fram að 5 þeirra dóu á barnsaldri. Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, bls. 165, 
178. 
16 Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg,bls. 169. 
17 Bjarni Bjarnason, Þættir úr sögu uppeldis og mennta í Evrópu frá grískri fornöld fram undir 20. öld, 
bls. 79-80.  Fénelon gaf uppeldisrit sín Education des files og Les aventures de Télemaque út á árunum 
1687 til 1699, svo hann rétt nær að skjóta hugmyndum sínum inn á 18. öldina. 
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mjög mikilvægt að börn fái að sjúga móðurbrjóstið. Hann leggur áherslu á að börn séu 

ekki ,,litlir“ fullorðnir. Börnum eigi ekki að stjórna með ótta og samband milli barns 

og foreldris eigi að stjórnast af hlýju og einlægni.18 

 Við upphaf tímabilsins hafði erlend hugmyndafræði náð til landsins og var 

farin að setja mark sitt á hugarfarið hér á landi, alþýðufræðsla og skólahald taka til að 

mynda framförum, auk þess sem hreinlæti og breyttar hugmyndir í uppeldismálum 

verða til þess að aðbúnaður barna batnar.19 Áður fyrr var til að mynda algengt að ung 

börn væru í kjólum og ber undir þeim, svo að ekki þyrfti að skipta jafn oft á þeim. 

Þessi klæðnaður var kaldur því það blés upp undir kjólinn. Árið 1895 birtist grein í 

kvennafræðaranum þar sem konur eru hvattar til að hafa börnin sín í ,,heilum 

brókum“.20 Einnig breyttist staða kvenna og farið var að gefa út kvennablöð, 

kvennaskólar rísa og kvennafræðarinn kemur út. Tíska fer að hafa áhrif á götumynd 

Reykjavíkur og neyslumenninguna og hlutir eins og fín sjöl og regnhlífar eru seldar 

ásamt nauðsynjavöru.21 

 

2.1. Vinna og ábyrgð 
Sigurður Gylfi Magnússon talar um að annað æviskeið barna hefjist á fyrsta verkinu 

sem börnum var úthlutað í sveitasamfélagi 19. aldar. Bera margar sjálfsævisögurnar 

það með sér, en að loknum inngangsköflum um fjölskyldu og búshætti er ekki 

óalgengt að frásögn hefjist á fyrsta verki sem telpurnar báru ábyrgð á. Framvindan 

helst svo í hendur við störfin sem telpurnar sinna og námið sem þær taka sér fyrir 

hendur. Þegar kemur að vinnu telpnanna skipta árstíðirnar miklu máli. Hér verður því 

byrjað á að skoða sumarvinnuna og síðan veturinn. Hafa verður í huga að störfin í 

sveitinni og kaupstöðum gátu verið misjöfn og því verður fjallað sérstaklega um vinnu 

telpna í kaupstöðum í kafla 2.2. 

 Fyrstu verk telpna voru yfirleitt barnagæsla, en það þótti sjálfsagt að láta 

ungabörn vera í umsjá telpna sem oft voru ekki eldri en fjögurra til fimm ára. Ef 

mikið var af ungum börnum fengu þær oft ekki að sinna öðrum störfum. Guðrún 

                                                
18 Bjarni Bjarnason, Þættir úr sögu uppeldis og mennta í Evrópu frá grískri fornöld fram undir 20. öld, 
bls. 103-105.  
19 Ingi Sigurðsson, ,,Arfleifð upplýsingarinnar og útgáfa fræðslurita á íslenzku“, bls. 140, 143, 145. 
Loftur Guttormsson, ,,Læsi“, bls. 143. 
20 Ragnhildur Vigfúsdóttir og Símon Jón Jóhannson, Íslandsdætur, bls. 31.  
21Ingi Sigurðsson og Loftur Guttormsson, ,,Inngangur“, bls. 13. Ragnhildur Vigfúsdóttir og Símon Jón 
Jóhannson, Íslandsdætur, bls. 37. Eufemia Waage, Lifað og leikið, bls. 20. 
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Guðmundsdóttir (1863) var rétt að verða fimm ára þegar hún var látin gæta bróður 

síns:  

Sumarið sem ég var á fimmta árinu, átti ég að gæta Bergs bróður míns, 

sem þá var fárra vikna. Var mér lagt svo fyrir að láta vita, er barnið 

vaknaði. Mér fannst, að Guðmundur bróðir minn ætti að aðstoða mig við 

barnagæzluna, en var þá svarað því, að strákar ættu aldrei að passa börn.22  

 

Guðrún, sem hér er getið, gætti Bergs og fórst það allvel úr hendi. Urðu þau seinna 

miklir mátar enda aldursbilið lítið. Tíu ára gömul gætti hún Bergs sem þá var á sjötta 

ári, auk Guðjóns tveggja ára og Halls sem var á fyrsta ári. Ekki voru það einu 

verkefnin því auk barnagæslunar átti hún að:  

 

...búa um rúmin, sópa baðstofupallinn og bæinn út úr dyrum, mala 

bankabygg í grautinn og skera kálið sem einnig átti að hafa í hann. Einnig 

áttum við [Guðrún og Bergur] að moka fjósið og hafa lokið öllu þessu, er 

móðir okkar kæmi heim til búverkanna.23  

 

 Hafa því mörg verk legið á herðum telpunnar þetta sumarið, enda voru kraftar 

þeirra gjarnan nýttir eins og hægt var. Gunnþórunn Sveinsdóttir (1885) sagði til 

dæmis: ,,Undir eins og við krakkarnir gátum nokkuð, vorum við látin hjálpa til við 

verkin. Þótti það sjálfsagt í þá daga.“24 Gunnþórunn segir að auk þess að passa börn 

hafi telpurnar átt að sinna ýmsum verkefnum. Var mikil áhersla lögð á að vinna 

verkin vel og segist hún hafa vitað að ef verkin voru ekki vel unnin og gerð á tilsettum 

tíma, hefði það áhrif á álit fólks á henni.25  

 Telpurnar áttu hinsvegar oft erfitt með að standa undir ábyrgðinni sem fylgdi 

verkunum, bæði vegna þroskaleysis og anna. Það gat nefnilega verið erfitt að klára 

fyrirliggjandi verkefni ef yngri börnin voru ókyrr eða sváfu ekki eins lengi og ætlast 

var til. Eitt sinn voru Gunnþórunn og yngri systir hennar að gæta barnanna en áttu 

jafnframt að þvo alla sokka sem óhreinir voru á bænum. Áttu þær að þvo þá í 

bæjarlæknum. Þegar kom að því að fara að þvo sokkana voru börnin hinsvegar 

                                                
22 Guðrún Guðmundsdóttir, Minningar úr Hornafirði, bls. 46. Guðmundur bróðir hennar var þremur 
árum eldri.  
23 Guðrún Guðmundsdóttir, Minningar úr Hornafirði, bls. 50.  
24 Gunnþórunn Sveinsdóttir, Gleym-mér-ei, bls. 15. 
25 Gunnþórunn Sveinsdóttir, Gleym-mér-ei, bls. 15. 
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vöknuð og ljóst að þau gætu orðið til trafala við þvottinn. Gunnþórunn tók þá málin í 

sínar hendur: 

 Ákvað ég þá, að við skyldum skilja krakkana eftir upp á grundinni, 

skammt frá læknum, og keppast svo báðar við þvottinn. Gerðum við nú 

þetta. En allt í einu kemur annað barnið veltandi á fleygiferð beint ofan í 

lækinn, einmitt þar sem hann var dýpstur. Fór það á bólakaf. Okkur varð 

báðum æði hverft við, eins og nærri má geta. Ég varð þó sem betur fór 

fljót til að ösla út í lækinn. Þreif ég barnið og hljóp með það upp á 

grundina. En mjög var ég hrædd og grétum við öll.26 

 

Barninu varð sem betur fer ekki meint af volkinu og lagt var að telpunum að fara 

aldrei báðar frá börnunum.27 Í þessu atviki endurspeglast þó sú staðreynd að telpurnar 

báru gjarnan meiri ábyrgð en þær gátu staðið undir. Var ekki hugað að afleiðingum 

þess á sálarlíf telpnanna ef eitthvað kæmi fyrir á þeirra vakt.  

 Á vorin aðstoðuðu telpurnar við mótekju. Það var líkamlega erfitt starf. 

Hlutverk telpna í mótekjunni var helst að kasta upp úr mógröfunum.28 Á vorin þurfti 

einnig að undirbúa túnin og var þá tað sem á þeim lá mulið ofan í svörðinn annað 

hvort með fótunum, taðkvísl eða kláru.29  

 Sauðburðurinn bar með sér nóg af verkefnum og hvað telpurnar varðar þá kom 

það oft í skaut þeirra að sitja yfir lömbunum eftir fráfærur, sem og yfir ánum. Til 

þessara verka þurfti gjarnan að vakna snemma og ekki mátti sofna, því lömbin máttu 

alls ekki komast til mæðra sinna. Ólína Jónsdóttir (1885) segist hafa nýtt tækifærið á 

meðan ærnar voru mjólkaðar til að leggja sig, enda voru þær á ábyrgð 

mjaltastúlknanna sem voru henni eldri.30  

 Telpur fengu einnig starf sem smalar, sérstaklega ef drengja naut ekki við.31 

Gat það verið erfitt verk, þar sem þær voru sendar einar með kindahópinn burt frá 

bænum, gjarnan upp á heiði eða á önnur jaðarsvæði. Má ætla að sögur af draugum, 

tröllum, álfum og útilegumönnum hafi ekki gert þær upplitsdjarfar en þetta var þó 

mikil manndómsvígsla. Oft var lítið um skjól og því þurftu þær að gera sér það að 

                                                
26 Gunnþórunn Sveinsdóttir, Gleym-mér-ei, bls. 16. 
27 Gunnþórunn Sveinsdóttir, Gleym-mér-ei, bls. 17. 
28 Valbjörg Kristmundsdóttir, Ég var sett á uppboð, bls. 25. Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, 
bls. 23. 
29 Jónas Jónasson, Íslenskir þjóðhættir, bls. 56-57.  
30 Ólína Jónsdóttir, Ég vitja þín æska, bls. 39. 
31 ÞÞ 11458, kvk, 1906. Valbjörg Kristmundsdóttir,Ég var sett á uppboð, bls. 18. 
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góðu að sitja yfir ánum í vonskuveðrum. Oftast fundu þær sér þó eitthvað til 

dægrastyttingar líkt og Ólína talar um, en henni var kennt að gott væri að syngja og 

kveða yfir ánum, þá yrðu þær spakari. Að sjálfsögðu var lagt upp úr að farið væri með 

guðsorð því þá var ólíklegra að illt kæmist í féð. Einnig nýtti Ólína tímann í að æfa 

skrift og hafði með sér skriffæri og blaðsnepla.32 Í smalamennskunni var þó eitt 

mikilvægara en allt annað og það var að passa að týna ekki ánum, það gat orðið 

smalanum og fjölskyldunni allri dýrkeypt ef féð týndist, þar sem lífið á bænum snerist 

að miklu leyti um afkomu og afdrif kindanna. Ólína Jónasdóttir týndi eitt sinn ám og 

segir svo frá:  

 

Ég týndi þremur ám og leitaði fram á  nótt, en fann ekkert. Sjálfsagt hefir 

verið erfitt að vekja mig morguninn eftir, því ég vaknaði fyrst við það, að 

húsbóndinn sló mig, og sat ég þá framan á rúminu. Svo illa tókst til, að 

höggið kom á nefið, og fékk ég fossandi blóðnasir. Rölti ég svo skælandi 

til ánna.33  

 

Þegar þetta átti sér stað var Ólína níu eða tíu ára og er vart hægt að hugsa sér hvernig 

barn á þessum aldri gat yfir höfuð sinnt smalastarfinu svo vel að það að hafi verið fátítt 

að týna ánum, sérstaklega í ljósi þess að aðbúnaður hennar við smalamennskuna var 

ekki með besta móti. Var hún að jafnaði í gömlum fötum af húsfreyju sinni sem var 

mun stærri en hún og í mörgum misslitnum skóm, sem aðrir höfðu hætt að nota. Má 

ætla að ekki hafi verið auðvelt að ganga langar vegalengdir í þessum útbúnaði.34  

 Telpurnar tóku sjaldan þátt í heyskapnum. Helstu verk þeirra um heyannirnar 

voru að gæta barna svo fullorðna fólkið gæti unnið. Einnig þurftu þær oft að sendast 

með mat á engjarnar. Fór þetta þó svolítið eftir stærð og samsetningu búanna. Ef mikið 

var af vinnufólki var síður þörf á aðstoð telpnanna, en annarsstaðar fóru þær að hjálpa 

til í heyskap um leið og þær höfðu burði til. Telpurnar voru þá helst látnar raka eða 

hjálpa til við að flytja heyið heim.35 Önnur störf voru grasaferðir á sumrin, sem gátu 

verið skemmtileg tilbreyting fyrir þær sem í ferðirnar fengu að fara. Hitt var þó 

                                                
32 Ólína Jónsdóttir, Ég vitja þín æska, bls. 41 
33 Ólína Jónsdóttir, Ég vitja þín æska, bls. 44. 
34 Ólína Jónsdóttir, Ég vitja þín æska, bls. 45. 
35 Guðrún Friðgeirsdóttir, Norðanstúlka, bls. 41.  
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algengara að telpurnar færu ekki fyrr en eftir fermingu.36 Á haustin fengu telpurnar að 

taka þátt í berjatínslu, sem var góð búbót fyrir heimilið.37 

 Á veturna unnu telpurnar í miklu návígi við fullorðna fólkið, enda flestir 

staðsettir inni í baðstofunni. Á veturna fór mest fyrir tóvinnunni. Fyrsta slíka verkið 

virðist hafa verið að tæja ullina, þurfti þá að passa að stykkja hana ekki.38 Einnig áttu 

telpurnar að kemba, spinna, prjóna og vefa allt eftir því hversu gamlar og 

reynslumiklar þær voru orðnar.  Þó var ekki óalgengt að þær væru farnar að prjóna og 

spinna allt niður í fimm ára gamlar.39 

 Sum verk voru unnin allan ársins hring eins og til dæmis barnagæslan, vatns- 

og eldiviðarburður, þrif og kornmölun. Vinnan við kvörnina gat verið strembin og 

tímafrek. Kvarnirnar voru handknúnar og því varla á færi ungra telpna sem þó voru 

látnar sinna þessu starfi.40 Ekki þótti heldur óeðlilegt að láta telpurnar hjúkra sjúkum á 

heimilinu. Guðrún Guðmundsdóttir (1863) þurfti til dæmis að skipta um umbúðir og 

safna og bera vallhumal á flennistórt sár er móðir hennar fékk þegar hún féll um ljá og 

skar í sundur á sér kálfann. Guðrún og bróðir hennar Guðmundur voru höfð heima við 

til að annast móðurina á meðan aðrir störfuðu á engjunum. Ólína Jónasdóttir (1885) 

var líka í umönnunarhlutverki, en hún þurfti að þrífa umbúðir af manni á bænum sem 

hafði heljarinnar sýkingu í bakinu svo úr vall blóð og gröftur.41  

 Af þessu má sjá að telpur sinntu flestum þeim verkum sem sinna þurfti á 

heimilum. Vinnuævin hófst um leið og hægt var að nýta krafta telpnanna.42 Hvað 

varðar ábyrgðina er sérstakt að sjá að telpur voru farnar að gæta barna í kringum 5 ára 

aldurinn, en var ekki treyst fyrir sauðfé fyrr en um 10-12 ára aldurinn. Hvort þetta sé 

til marks um verðmætamat fjölskyldunnar er ekki gott að segja. Varðandi árstíðirnar 

þá hafa sumrin verið annasamasti tíminn. Á veturna voru þær starfandi með 

fullorðnum og fengu þar af leiðandi ágætis hvíld frá ábyrgðinni.  

 

                                                
36 Valbjörg Kristmundsdóttir, Ég var sett á uppboð, bls. 19. 
37 Valbjörg Kristmundsdóttir, Ég var sett á uppboð, bls. 27. 
38 Guðrún Guðmundsdóttir, Minningar úr Hornafirði, bls. 44. Ingunn Jónsdóttir, Bókin mín, bls. 75. 
39 Ólína Jónsdóttir, Ég vitja þín æska, bls. 53. Guðrún Friðgeirsdóttir, Norðanstúlka, bls. 25.  
40 Gunnþórunn Sveinsdóttir, Gleym-mér-ei, bls. 24. Ólína Jónsdóttir, Ég vitja þín æska, bls. 22.  
41 Guðrún Guðmundsdóttir, Minningar úr Hornafirði, bls. 48-49; Ólína Jónsdóttir, Ég vitja þín æska, 
bls. 8. ÞÞ 11458, kvk, 1906. 
42 Gunnþórunn Sveinsdóttir, Gleym-mér-ei, bls. 18. ÞÞ 11458, kvk, 1906. 
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2.2. Vinnan í kaupstað 
Á tímabilinu sem hér er til skoðunar eru kaupstaðir að myndast og hefur mótun þeirra 

talsverð áhrif á þróun samfélagsins á tímabilinu. Til að byrja með var munurinn á 

kaupstaðarheimilum og sveitaheimilum ekki ýkja mikill, enda var stundaður búskapur 

með einhverjum hætti á flestum heimilum og tengslin við sveitina voru rík.43 Af 

þessum sökum voru verkefni telpna ekki svo ýkja frábrugðin í sveit og í þéttbýli. Með 

tímanum þróast þó kaupstaðaheimilin í átt frá sveitinni og þau verða ekki lengur sama 

framleiðslueiningin og sveitaheimilið. Þar með raskaðist sá jafningjagrundvöllur sem 

fyrir var í sveitasamfélaginu.44 Það sem hér er átt við er að fleiri kaupstaðabúar fóru 

að taka sér störf sem tengdust veru þeirra í kaupstaðnum. Í kjölfar þess verður 

hugmyndafræðilegur ágreiningur um stöðu kvenna og hlutverk þeirra í samfélaginu á 

tímabilinu. Sú hugmynd að konur í kaupstöðum ættu að sinna heimili og börnum 

umfram annað á meðan karlmennirnir ynnu utan heimilisins varð viðtekin, sérstaklega 

af efri stéttum.45 

 Í kaupstaðnum varð stéttaskiptingin á ákveðin hátt sýnilegri, því þrátt fyrir að 

mikill munur gæti verið á sveitaheimilum eftir efnahag, þá var það yfirleitt svo að þar 

þurfti alltaf að sinna sömu störfum ef tryggja átti afkomu búsins.46 Telpurnar lærðu 

því í flestum tilfellum öll mikilvæg búverk hvort sem þær voru af efnuðu eða fátæku 

fólki komnar. Hinsvegar var þessu öðruvísi farið í kaupstöðum. Þar varð nefnilega 

viðtekin venja að telpur af fátækum heimilum störfuðu á heimilum hinna ríku. 

Telpurnar voru einnig fengnar í ýmisskonar sendingar og áttu að aðstoða við 

heimilishald og barnauppeldi.47 Telpur sem voru af fátæku fólki komnar ólust einnig 

upp við að mæður þeirra ynnu utan heimilis, að hluta til eða að öllu leyti, sem er 

andstæða við reynsluheim telpna af efri stéttum. 

 Í kaupstaðnum var líka sá eðlismunur að telpurnar voru ekki einungis að sinna 

störfum innan heimilisins heldur gátu þær einnig unnið utan þess og þá fyrir kaupi. 

Það gat skipt efnalitlar fjölskyldur höfuðmáli að börnin ynnu fyrir heimilinu.48 Telpur 

undir fermingu fengu til dæmis allt að 25 aura á tímann í fiski, en þar var þeirra helsta 

                                                
43 Sigurður Gylfi Magnússon, „Hugarfarið og samtíminn“, bls. 35, 38.  
44 Sigurður Gylfi Magnússon, ,,Kynjasögur á 19. og 20. öld?“, bls. 144, 168. 
45 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 29-30, 115, 177. 
46Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, bls. 42. 
47 Sigurður Gylfi Magnússon, ,,Hugarfarið og Samtíminn“, bls. 37. Sigurður Gylfi Magnússon, 
Wasteland with words, bls. 214. ÞÞ 6497, kvk, 1909. ÞÞ 11340, kvk, 1917. 
48 Sigurður Gylfi Magnússon, ,,Hugarfarið og Samtíminn“, bls. 36. 
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starf að breiða út og taka saman fisk fyrir pökkun.49 Þrátt fyrir að telpurnar hafi ekki 

verið undir verndarvæng fjölskyldunnar þegar út á vinnumarkaðinn var komið ber 

ekki á því að illa hafi verið farið með þær í vinnu. Guðmundur Hálfdánarson heldur 

því fram að stéttskipting í kaupstað hafi haft mun meiri áhrif á líf barna heldur en í 

sveitinni, þar sem þau þurftu að vinna utan heimilisins.50  

 Í Reykjavík tíðkaðist að fara í ,,Laugarnar“ með þvottinn og þurfti þá að bera 

hann allan.51 Gat það verið þungt og erfitt verk enda nokkur spölur frá þéttbýlinu 

austur að Laugunum. Á þessum tíma voru engir vegir, bara troðningar yfir móa. Í 

Laugarnar var farið jafnt sumar sem vetur. Var þetta eingöngu kvennaverk, sem ekki 

var ætlast til að ungar telpur sinntu, þó það kæmi fyrir. Ólafía Jóhannsdóttir (1863) 

segir svo frá: ,,Langaði mig til að geta unnið vinnukonuverkin, þegar svo stóð á, og 

vildi jeg því sjálf fara í laugar og bera þvottinn eins og þær.“52 Ólafía elst upp við 

góðan aðbúnað, þrátt fyrir að foreldarar hennar séu fátækir kotbændur, þar sem 

Þorbjörg móðursystir hennar hefur komið ár sinni vel fyrir borð og telpan elst upp líkt 

og hún sé af ríku fólki komin. Áhugavert er að sjá að telpa í þessari stöðu vilji vinna 

,,vinnukonuverkin“.  

 Þrátt fyrir að íslenskir kaupstaðir hafi haldið tengslum við sveitina mest allt 

tímabilið þá hefur lífið þar vissulega haft sín sérkenni. Kaupstaðurinn bauð upp á 

meira ,,líf“ en þar var meira um að vera bæði fyrir börn og fullorðna.53 Auk þess sem 

meira úrval var af leikfélögum og skólar og félagsstarf hafði að einhverju leyti ofan af 

fyrir börnunum. Telpur sem ólust upp í kaupstað fengu þó flestar að kynnast hinum 

raunverulegu sveitastörfum því venjan var að senda börn í sveit á sumrin, þar sem 

kraftar þeirra voru betur nýttir.54 Ein af heimildarkonum þjóðháttadeildar 

Þjóðminjasafns komst svo að orði: ,,Það var miklu frekar regla heldur en 

undantekning að kaupstaðabörn færu í sveit á sumrin.“55 Telpur sem fóru í sveit á 

sumrin gátu einnig haft fjárhagslegan ávinning af því, til dæmis minnist ein 

heimildarkona þjóðháttasafnsins þess að hafa fengið 50 krónur eftir sumarið þegar 

hún var 11 ára.56 

                                                
49 ÞÞ 6497, kvk, 1909. ÞÞ 6370, kvk, 1902.  
50 Guðmundur Hálfdánarson, ,,Börn - höfuðstóll fátæklingsins?“, bls. 131.  
51 Laugarnar eða þvottlaugarnar í reykjavík voru heitar laugar þar sem tíðkaðist að þvo þvott 
reykvíkinga. Þær voru staðsettar í Lauganesinu og dregur Laugardalurinn nafn sitt af þeim.  
52 Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, bls. 24. 
53 Sigurður Gylfi Magnússon, ,,Hugarfarið og Samtíminn“, bls. 35. 
54 ÞÞ 11362,  kvk, 1923. 
55 ÞÞ 6821, kvk, 1910, Reykjavík. ÞÞ 6497, kvk, 1909, Ísafjörður.  
56 ÞÞ 5472, kvk, 1906, Reykjavík. 
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 Börn sem voru komin af efnuðu fólki hafa sjaldnast sloppið alveg við að 

vinna, en framlag þeirra hefur ekki verið líkt því sem börn fátækra þurftu að leggja 

fram. Á heimilum hinna ríku voru fleiri um störfin og álagið dreifðist. Þar var hægt að 

fá aðra til verkanna en börnin. Hinsvegar voru börn fátækra hluti af 

framleiðslueiningu heimilisins og vinnuafköst þeirra gátu því skipt heimilið 

umtalsverðu máli.57 Telpur af efri stétt lærðu þó ýmis verk sem beinir eða óbeinir 

þátttakendur.58 Heimildarkona frá Strandasýslu segir: ,,Okkur þótti það mjög 

spennandi að fá að gera eins og fullorðna fólkið. Við fengum til dæmis okkar eigin 

hrífur sem við vorum ákaflega stolt af, en við þurftum alls ekki að vinna baki brotnu 

því það var svo mikið af fólki þarna.“59 Má ætla að telpurnar hafi ekki endilega litið á 

framlag sitt sem vinnu heldur frekar sem viðurkenningu á því að vera þátttakendur í 

samfélagi fullorðinna.  

  

2.3. Vinnuþrælkun? 
Ljóst er að telpurnar voru látnar sinna ýmsum störfum og bera meiri ábyrgð en 

eðlilegt þætti í dag. Hins vegar þjónaði vinnan fjölbreyttum tilgangi, þar sem hún bjó 

telpurnar undir það að bera ábyrgð á heimilinu. Þær lærðu að sinna öllum helstu 

verkum og lærðu allt það sem nauðsynlegt var til að geta ráðið sig í vist eða stjórnað 

eigin búi. Hvaða verkum þær þurftu að sinna fór mjög mikið eftir því hversu margir 

voru í heimili og hverjir aðrir voru til staðar til að vinna verkin.60 Ef að drengur var á 

heimilinu á  svipuðu reki var ólíklegt að þær þyrftu að sinna dýrunum, nema þegar 

þær voru orðnar nógu gamlar til að mjólka, en það var yfirleitt ekki fyrr en eftir 

fermingu.  

 Ef margt fólk var í heimili og það vel stætt voru kraftar barnanna ekki nýttir 

jafn vel og ef þröngt var í búi, var þá vinnuharkan oft helst til mikil. Af 

sjálfsævisögunum og svörum þjóðháttasafnsins að dæma var vinnuharkan yfirleitt 

innan marka enda biðu þeir sem beittu börn of mikilli vinnuhörku hnekki í 

almenningsálitinu.61 Sem dæmi um þetta má nefna sögu af því þegar Ólína Jónasdóttir 

(1885) veiktist á tíunda árinu. Þegar læknir kom loks og vitjaði um hana og fannst 

honum hún ákaflega mögur og skipaði að hún skyldi fá að drekka mun meiri mjólk. 

                                                
57 ÞÞ 6606, kvk, 1896, Reykjavík. 
58 Sigurður Gylfi Magnússon, ,,Alþýðumenning á Íslandi 1850-1940“, bls. 295.  
59 ÞÞ 7133, kvk, 1915, Strandasýsla. 
60 Sigurður Gylfi Magnússon, ,,Alþýðumenning á Íslandi 1850-1940“, bls. 300. 
61 Guðmundur Hálfdánarson, ,,Börn - höfuðstóll fátæklingsins?“, bls. 135. 
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Fóstra hennar var mjög aðheldin á mat og hefur líklegast ekki fætt hana nóg. Telpan 

átti að taka því rólega en þó vera útivið. Húsfreyjan taldi það þá heppilegt að hún 

gengi til ánna og hvíldi sig þar í stað þess að liggja fyrir utan bæinn. Það varð 

hinsvegar barninu ofraun að ganga þangað. Einhverri stund seinna kemur maður 

ríðandi og sér hana þar sem hún liggur rænulaus og tekur hana upp á hestinn til sín og 

fer með hana heim að bænum, hann virðist hafa vitað hvernig ástatt var með hana því 

hann segir við bóndann: ,,Þið farið nú senn að hafa það af að drepa krakkagreyið.“ 

Eftir það bar hann hana inn í baðstofuna og lagði í rúm. 62  

 Það að kaupstaðabörn hafi gjarnan verið send í sveit á sumrin er ekki merki 

um vinnuhörku, heldur endurspeglar þá viðleitni að forða börnunum frá svallinu í 

þéttbýlinu og viðhalda tengslum við sveitina. Þar lærðu telpurnar einnig að bera 

ábyrgð og vera sjálfstæðar. Guðmundur Hálfdánarson virðist komast að svipaðri 

niðurstöðu í grein sinn: ,,Börn - höfuðstóll fátæklingsins?“ en hann telur að börn 

hefðu getað unnið meira en þau voru látin gera og foreldrar hafi almennt borið 

umhyggju fyrir börnum sínum.63  

 Af mörgum dæmum má það vera ljóst að telpurnar vildu vinna og það að fá 

ábyrgð yfir nýju verki var merki um aukinn þroska, enda kemur það oft fram að þeim 

þótti þær meiri ,,menn“ eftir að hafa lokið nýjum verkum. Sem dæmi um þetta má 

nefna Ingunni Jónsdóttur (1855) en þegar hún var fimm ára vildi hún hjálpa til við að 

bera vatn og þvæli þegar var verið að hreinsa ullina. Hún og hin börnin fengu að 

aðstoða eftir getu og vilja en þegar þetta var orðið leiðigjarnt tóku þau til við að tína 

blóðberg og fengu að gefa vinnufólkinu blóðbergste milli starfa.64 Lýsing Ingunnar er 

í raun ekki svo frábrugðin því sem þekkist í dag. Einnig kemur fram að telpurnar 

kepptu gjarnan við jafnaldra sína í vinnu, og reyndu að vinna hraðar og betur.65 Að 

auki bera heimildirnar það með sér að telpurnar hafi á stundum lagt meira á sig en gert 

var ráð fyrir. Þannig segir Guðrún Friðgeirsdóttir (1930) frá þegar hún átti að bera 

vatn inn í bæinn, að húsfreyjan hafi beðið hana að fylla fötuna bara til hálfs. Telpan 

vildi hinsvegar standa sig og reyndi því alltaf að bera eins mikið og hún gat í hverri 

ferð.66  

                                                
62 Ólína Jónasdóttir, Ég vitja þín, æska, bls. 54. 
63 Guðmundur Hálfdánason, ,,Börn - höfuðstóll fátæklingsins?“, bls. 140. 
64 Ingunn Jónsdóttir, Bókin mín, bls. 71.  
65 Ólína Jónasdóttir, Ég vitja þín, æska, bls. 54. 
66 Guðrún Friðgeirsdóttir, Norðanstúlka, bls. 42. 
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 Af þeim frásögnum sem hér hafa verið skoðaðar má segja að almennt hafi 

telpum ekki verið þrælkað út í vinnu, þó aðbúnaður þeirra hafi oft ekki verið með 

besta móti. Sú krafa var einugis gerð að hver og einn legði sitt af mörkum til 

heimilisins, bæði börn og fullorðnir. Telpurnar virðast sjálfar hafa sótt í að vinna og 

sýna dugnað sinn og elju og má ætla að sjálfsmynd þeirra hafi byggst að einhverju 

leyti á vinnuafköstum og getu þeirra til vinnu.  

 

Ég tel að vinna barna hafi verið svo sjálfsögð á þessum tíma, í vitund manna 

að fáir hafi velt því fyrir sér, hvað var þörf og hvað var uppeldi.  Þó var þess 

gætt á mínu heimili að ofgera ekki börnum og ég minnist þess að við 

höfðum góðan tíma til lesturs og leika.67 

 

 Sigurður Gylfi bendir þó á að í mörgum tilfellum hafi vantað mikið upp á 

andlegan stuðning við börnin í þeirra daglegu verkefnum. Þau voru gjarnan send ein í 

burtu frá bænum og báru ábyrgð á því að vaka yfir fénu hvernig sem viðraði. Hann 

bendir á að í raun hafi verið ýtt undir óöryggi þeirra með sögum af ýmsum 

kynjaverum.68 Með þetta í huga má segja að þó vinnan sem slík hafi ekki verið 

líkamlega erfið þá hafi hún verið andlega erfið og aðstæðurnar sem hún var unnin við 

kröfðust þess að telpurnar þroskuðust hratt.69 Vinnan var líka skóli, nauðsynleg til að 

börnin gætu staðið á eigin fótum seinna meir. 

 

3.1. Námið  
Almenn fræðsluskylda var sett í lög árið 1907, fram að þeim tíma hafði lærdómur 

telpna einungis miðast við ferminguna, en fræðslulögin miðuðu meðal annars að 

kennslu í móðurmálinu, skrift og stærðfræði. 70 Algengt var að telpur lærðu að lesa um 

6 eða 7 ára aldurinn, en fermingarfræðslan hófst þegar þær voru 10–12 ára.71  Fram til 

10 ára aldurs fór kennslan að mestu fram heima.  

                                                
67 ÞÞ 11391, kvk, 1918. 
68 Sigurður Gylfi Magnússon, ,,From children´s point of view“, bls. 306. 
69 Sigurður Gylfi Magnússon, ,,From children´s point of view“, bls. 304. 
70 Stjórnartíðindi, 1907 A, bls. 380-397. (lög nr. 59, 22. Nóvember). Loftur Guttormsson, Skólahald í 
bæ og sveit 1880-1945, bls. 83. Ólafur Rastrick, ,,Lestrarkennsla og ritþjálfun“, bls. 97-98. 
71 Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, bls. 12. Fleiri heimildamenn vitna um þetta. Eufemia 
Waage var t.d. 5 ára. Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, bls. 22. 
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 Árið 1870 voru 20% barna í Reykjavík í skóla, þar af voru telpur einungis 

þriðjungur.72 Árið 1930 var fjöldi barna á aldrinum 7-9 ára sem sóttu skóla innan við 

10% (ef undan er skilið árið 1903 þegar 27.4% barna á þessum aldri er í námi). 

Hinsvegar var fjöldi barna í skóla á aldrinum 10-12 ára um 80% eftir 1914. Komst 

skólasókn hjá þessum aldurshópum upp í 90.3% í yngri flokknum en upp í 98.5% hjá 

eldri hópnum, við lok tímabilisins, árið 1950.73  

 

Ég lærði að lesa á fimmta ári.  Ég eignaðist lítið stafrófskver, gekk um með 

það og leitaði aðstoðar þar sem hún fékkst. Þó var það móðir mín sem 

reyndist mér best í rellinu og vorið sem ég varð fimm ára var ég talin 

læs.74  

  

 Kennslan hófst inni á heimilinu og var oft í höndum eldri heimilismeðlima t.d. 

afa eða ömmu, sem nýttu gjarnan léttmeti eins og ævintýri eða þjóðsögur til að koma 

telpunum af stað í lestri.75 Á sumum heimilum þótti þó ekki við hæfi að lesa annað en 

trúarlegt efni og má segja að undirbúningurinn fyrir ferminguna hafi byrjað snemma 

þar. Flestar þeirra telpna sem hér eru heimildarmenn, tóku námið alvarlega og nutu 

þess að fá að læra. Var námið kærkomin tilbreyting frá hinum ýmsu störfum. 

Sérstaklega meðan þær voru yngri og þurftu ekki að lesa tormelt trúarrit, en áhuginn 

virðist hafa dalað þegar kom að því búa sig undir ferminguna.76 

 

Pétursbænir var fyrsta bókin, sem ég eignaðist, — fékk þær fyrir að taka 

inn þorskalýsi sem ég annars var ófáanleg til. Vel man ég, hvað vænt mér 

þótti um að eiga nú bók sjálf. Númarímur var næsta bókin mín, Snorra-

Edda sú þriðja. Lesa vorum við oft látin í ritningunni. Sú bók leiddist mér. 

Einhvern tíma ympraði ég á því, að enginn ætti með að láta ferma mig, 

nema ég sjálf vildi. Fólkið bað guð um að náða mig.77 

 

                                                
72Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, bls. 60. 
73 Hagskinna, Skólasókn eftir aldurshópum 1903-1990, bls. 846 
74 ÞÞ 11391, kvk, 1918. 
75 Arnfríður Sigurgeirsdóttir, Séð að heiman,bls. 21.Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, bls. 61. 
76Valbjörg Kristmundsdóttir, Ég var sett á uppboð, bls. 29. Jakobína Sigurðardóttir, Í barndómi, bls. 
81.  
77 Ólöf Sigurðardóttir, ,,Bernskuheimilið mitt“, bls. 109.  
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 Það hefur án efa verið mikil tilbreyting fyrir telpurnar að hefja nám í 

barnaskólum eða eins og algengara var á landsbyggðinni í farskólum. Þá fóru 

kennarar á milli bæja og sveita og kenndu um tíma og söfnuðust þá börn af nálægum 

bæjum heim að tilteknum bæ, þar sem kennslan fór fram. Hefur þetta oft verið 

kærkomið frí frá vinnu og heimilisaðstæðum.78  Eftir að hafa farið að heiman um 

stundarsakir sáu telpurnar aðstæður sínar oft í nýju ljósi og sættu sig í sumum 

tilfellum verr við aðbúnað sinn en áður. Jakobína Sigurðardóttir (1918) talar um að 

henni hafi leiðst þegar hún kom aftur heim og sama er að segja af Helgu Larsen 

(1901) fann hún þá betur hve slæmur aðbúnaðurinn var á heimili hennar.79 Fyrir 

telpurnar var þetta ekki bara tækifæri til að læra heldur einnig til að ferðast og hitta 

nýja krakka. Ólína Jónasdóttir (1885) hafði ekki alist upp með öðrum börnum og gat 

því lítið tekið þátt í leikjum þeirra en fann þó eftir dvölina að lífsþróttur og sjálfstraust 

óx.80 

 Í kaupstöðum var farvegur fyrir barnaskóla og jókst vegur þeirra eftir að 

fræðsluskyldan var sett á.81 Fyrstu barnaskólar landsins voru þó stofnaðir við lok 18. 

aldar en skólastarfið fór að taka á sig skýrari mynd eftir því sem leið á 19. öldina. Þar 

sem vegur barnaskóla var mestur í kaupstöðum sótti meiri hluti barna nám með 

farskólasniði. Árið 1908 voru 2.854 nemendur í barnaskólum en 3.815 nemendur í 

farskólum, 1915 eru nánast jafn margir nemendur í barnaskólum og farskólum og eftir 

1920 hafa barnaskólar tekið fram úr farkennslunni.82 Starfandi farskólar voru þó fleiri 

fram til ársins 1950, 103 á móti 97 heimagönguskólum.83  

 Ljóst er af lestri sjálfsævisagnanna að formlegt nám er misjafnlega mikið og 

misjafnt hversu mikils telpurnar meta það. Í sjálfsævisögum Huldu Á. Stefánsdóttur 

(1897) Bernska og Æska, er mikið fjallað um nám enda er hún alin upp á miklu 

menntaheimili. Faðir hennar var skólameistari við Möðruvallaskóla og seinna við 

gagnfræðaskólann á Akureyri. Óhætt er að segja að hún hafi fengið óvenju mörg 

tækfæri til náms og var hennar fyrsti kennari Ólafur Davíðsson þjóðsagnasafnari. Þau 

urðu miklir vinir og ljóst er af bréfasamskiptum þeirra að hann hafði yndi af því að 

kenna henni og fræða. Eftir að hann féll frá slokknaði um tíma námsáhugi hennar. 

                                                
78 Valbjörg Kirstmundsdóttir, Ég var sett á uppboð, bls. 28. 
79 Gísli Sigurðsson, Út úr myrkrinu: ævisaga Helgu á Engi, bls. 29. Jakobína Sigurðardóttir, Í 
barndómi, bls. 80. 
80 Ólína Jónasdóttir, Ég vitja þín, Æska, bls. 50. 
81Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, bls. 110. 
82 Hagskinna, Nemendur og kennarar í barnaskólum/grunnskólum 1908-1990, bls. 850. 
83 Hagskinna, Fjöldi grunnskóla og framhaldsskóla 1908-1990, bls. 847. 
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Hulda fékk þó að læra dönsku en henni sjálfri fannst víst ,,...hálfgerð skömm að skilja 

ekki dönsku eins og Valtýr bróðir minn.“84 

 Tækifæri hennar til náms voru fjölbreytt, auk dönsku, hóf hún að læra íslensku 

og ensku þegar hún var átta ára gömul. Einnig fékk hún að læra á píanó, en ekki ber 

mikið á tónlistarnámi í sjálfsævisögunum og er það sérstaklega óalgengt í ævisögum 

kvenna sem voru fæddar fyrir aldarmótin. Í Reykjavík lærði Eufemia Waage (1881) 

þó á gítar í sumarskóla, árið 1891.85 Tónlistar- og langskólanám var einungis á færi 

þeirra sem voru vel stæðir. Fyrir telpur sem voru af efnuðu fólki komnar, má ætla að 

námið hafi ekki verið eins mikil lausn frá hversdagsleikanum og í tilfelli þeirra sem 

bjuggu við minni efni. 

 Ingunn Jónsdóttir (1855) talar lítið um nám í sinni sjálfsævisögu og ljóst er að 

það hefur ekki skipað stóran sess í lífi hennar. Hún var þó læs og las stundum í 

biblíunni fyrir mömmu sína. Á heimilinu var til talsvert af bókum sem hún reyndi 

jafnframt að lesa þó sumar væru erfiðar aflestrar fyrir barn. Hún segist hafa haft 

nægan tíma til að lesa það sem hún komst í enda hafi hún ekki verið þreytt með 

skólalærdómi. Ingunn naut svo kennslu bróður síns í dönsku og reikningi þegar hún 

var komin á fermingaraldur.86 Má því ætla að nám barna hafi oft stjórnast af 

geðþóttaákvörðunum foreldra eða umsjónaraðila. Með skólaskyldu var allt að því 

tryggt að börn hlytu lágmarks kennslu.  

 

3.2. Óformleg menntun 
Menntun var ekki bara í formi þess að læra að lesa og undirbúa ferminguna heldur 

fólst einnig mikil óformleg menntun í venjum hins daglega lífs. Talsverð menntun var 

fólgin í því að læra rímur og hlusta á húslestra.87 Einnig voru kirkjuferðir gjarnan 

lærdómsríkar og segir Gunnþórunn Sveinsdóttir (1885) frá því í æviminningum sínum 

að hún hafi lagt sig fram um að leggja á minnið predikun prestsins og haft hana svo 

eftir þegar heim var komið. Óformleg menntun fólst líka í öllum þeim störfum sem 

telpurnar voru látnar sinna innan og utan heimilisins. Störfin bjuggu þær undir að taka 

við búsforráðum og verða sjálfstæðar í rekstri heimilisins.88  

                                                
84 Hulda Á. Stefánsdóttir, Æska, bls. 13.  
85 Eufemia Waage, Lifað og leikið, bls. 58.  
86 Ingunn Jónsdóttir, Bókin mín, bls. 52-53. 
87 Ingunn Jónsdóttir, Bókin mín, bls. 106. Sigurður Gylfi Magnússon, Wasteland with words, bls. 87. 
88 Sigurður Gylfi Magnússon, Wasteland with words, bls. 41.  
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 Þegar hugmyndir um fjölgun og eflingu heimavistarskóla á árunum 1934-1936 

voru ræddar á Alþingi kom í ljós að mörgum var ekki sérlega hlýtt til þeirrar 

hugmyndar að missa börnin af heimilunum í marga mánuði svo þau gætu verið í 

skóla. Lífið í sveitinni var að margra mati besti skólinn og börn sem hefðu tækifæri á 

að alast upp þar þyrftu ekki á annarri fræðslu að halda. Því væri skóli nauðsynlegri í 

þéttbýli.89 Bragi Straumfjörð Jósepsson telur að gæði heimakennslunnar hafi einnig 

að miklu leyti verið meiri en í barnaskólum, þar sem kennarar þar voru í fæstum 

tilfellum menntaðir til þess að sinna kennslu. Hinsvegar hafi foreldrar í þéttbýli ekki 

haft sömu tækifæri til að kenna börnum sínum heima og því hafi barnaskólar verið 

raunhæfasti kosturinn þar.90 

 Þegar horft er til þess hve mikið telpurnar fjalla um vinnuna og dyggðir 

tengdar henni en tala á sama tíma lítið um námið, má ætla að það hafi fyrst og fremst 

verið nauðsynleg afþreying sem skipaði ekki jafn stóran sess í sjálfmyndarsköpun 

þeirra og vinnan. Margar af heimildarkonum þessarar ritgerðar höfðu gaman af lestri á 

sínum yngri árum meðan hann flokkaðist sem afþreying. Þegar alvaran fór að aukast í 

kringum ferminguna dalaði lestraráhuginn. Hafa verður í huga að fyrir telpur var ekki 

mikil von fólgin í menntun auk þess sem þær höfðu fáar fyrirmyndir. Á 20. öld verða 

breytingar á þessu. Með stofnun hússtjórnunarskóla og kennaraskólans fengu telpur 

tækifæri til aukinna mennta. Á árunum 1904-1950 fór til að mynda nemendafjöldi 

húsmæðraskóla úr 56 nemendum upp í 582.91 Kennaraskólinn var stofnaður 1908 og 

þar með var lagður grunnur að faglegri fræðslu til barna og unglinga.92 Auk þess 

opnaði skólinn nýja framtíðarmöguleika fyrir ungar telpur.  

 

4.1. Tilveran  
Ljóst er af lestri sjálfsævisagna frá þessu tímabili að aðbúnaður telpna var mjög 

breytilegur, bæði að því leyti að þær bjuggu misjafnlega afskekkt og við mismikil 

efni. Hér verður reynt að draga fram þær aðstæður sem telpur bjuggu við og hvernig 

það hefur haft áhrif á þær.  

                                                
89 Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, bls. 81. Ingólfur Á. Jóhannesson, Menntakerfi í 
mótun, bls. 18. 
90 Bragi Straumfjörð Jósepsson, Education in Iceland, bls. 233-234. 
91 Hagskinna, Nemendur í framhaldsskólum 1904-1990, bls. 852. Ingólfur Á. Jóhannesson, Menntakerfi 
í mótun, bls. 32. Sigríður Mattíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 320.  
92 Aldarspegill, bls. 14. Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, bls. 88-89. 
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 Hreinlæti var telpunum gjarnan ofarlega í huga og dásama þær oft heimili þar 

sem vel var þrifið, sandskúruð gólf og hreinar ábreiður. Húsakynni voru þó af 

misjöfnum gæðum. Samgangur með mönnum og dýrum gerði það að verkum að 

hreinlæti var víða ábótavant, auk þess sem fólk gekk meira og minna í öll störf í sömu 

fötunum. Lús var víða á bæjum en sums staðar var lítið gert til að koma í veg fyrir 

hana og skreið hún jafnvel á fólkinu.93 Það vandamál átti einnig til að fylgja 

torfbæjunum að þökin láku. Segir Ólöf Sigurðardóttir (1857) frá því að þegar svo var 

ástatt þar sem hún bjó, þá voru börnunum fengin sauðaskinn til að breiða yfir sig og 

sagt að liggja kyrr svo að pollarnir sem mynduðust ofan á skinninu lækju ekki undir 

þau.94  

 Öfgar í aðstæðum telpnanna voru þó nokkrar. Ekki síst í tilfelli telpna sem 

voru ómagar. Vantaði þá sérstaklega upp á tilfinningalega umönnun auk þess sem 

stundum var skorið við þær í mat og drykk. Ástæðan er sennilega sú að það heimili 

sem treysti sér til að sjá fyrir barninu með sem minnstum kostnaði fékk það til sín og 

þar af leiðandi var ekki verið að eyða óþarflega miklu í börnin. Í kafla 2.1. er 

nokkrum sinnum minnst á Ólínu Jónasdóttur, en hún var send meðgjafarlaust að 

bænum Kúskerpi þar sem hún ólst upp. Á Kúskerpi beið hennar vinnusamt og erfitt 

líf. Má sjá að hún hefur verið beitt miklu harðræði. Hún segir meðal annars frá því að 

hún hafi átt að mala í kvörninni:  

 

Oft þyrsti mig við kvörnina, en aldrei mátti ég drekka vatn, Kristrún 

[húsfreyjan] sagði, að ég fengi þá vatnssýki og svo þyfti ég meira að 

borða. ... og fegin varð ég á kvöldin þegar Kristrún lét mig bera inn vatn í 

litlum bala til að þvo sér úr, að geta þambað úr honum á leiðinni inn 

göngin, því að þar sá enginn til.95  

 

Erfitt er að hugsa sér að barnið hafi ekki mátt drekka vatn við þorsta sem hlaust af 

mikilli vinnu. Þetta var ekki eina dæmið um harðræði á þessum bæ. Tók telpan eitt 

sinn upp á því að strjúka, þegar hún gat ekki afborið vistina þar lengur:   

 

                                                
93 Guðrún Friðgeirsdóttir, Norðanstúlka, bls. 46. 
94 Ólöf Sigurðardóttir, ,,Bernskuheimilið mitt“, bls. 97. 
95 Ólína Jónasdóttir, Ég vitja þín, æska, bls. 22.  
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Þegar leið mín að Silfrastöðum var tæplega hálfnuð, heyri ég kallað að 

baki mér, lít ég við og sé þar koma ríðandi mann á eftir mér. Þekki ég 

bæði mann og hest og skildi þegar, að þessi leikur var tapaður. Engu að 

síður hljóp ég sem áður, en þetta var ójafn leikur, og er því ekki að lokum 

að spyrja ... Enginn var vondur við mig þegar heim var komið, en 

sársauka mínum kýs ég ekki að lýsa.96 

 

Fréttir af strokutilrauninni bárust til foreldra hennar og urðu til þess að faðir hennar 

kom að máli við hjónin á Kúskerpi. Velferð telpunnar hefur greinilega skipt hann 

einhverju máli. Eftir þetta minnkaði ofbeldið og var hún ,,ekki barin oft eftir það“ að 

hennar sögn.97  

 Af sögu Helgu Larsen (1901) að dæma, gátu börn þó verið misheppin með 

heimili. Fyrstu æviár hennar átti hún gott heimili hjá fósturforeldrum sem hún leit á 

sem foreldra sína allt sitt líf, enda var hún orðin sjö ára þegar hún lærði að þau voru 

ekki foreldrar hennar þegar hin börnin á bænum sögðu við hana: ,,Þú átt enga mömmu 

hér ... þú færð bara að kalla hana mömmu. Hún Ólafía er mamma þín, ha ha. Þú átt 

ekki einu sinni ömmu og afa.“98 Að sögn Helgu fór um þetta leyti að draga fyrir sólu í 

lífi hennar, enda hefur áfallið að heyra þetta verið mikið. Seinna var hún svo send af 

heimilinu. Ástæðan var sú að þangað kom vinnukona sem fór fram á það að Helga 

yrði send burt. Fékk hún sínu framgengt og Helga var boðin upp í kjölfarið. Segir hún 

að árin sem þá tóku við hafi verið sjö slæm ár sem hún vildi helst ekki þurfa að rifja 

upp. Framkoma húsfreyjunnar á nýja bænum var öll hin versta, enda reyndi hún að 

strjúka heim til „mömmu“ sinnar. Það tókst en hún var sótt.99 Líkt og í tilfelli Ólínu 

skánaði aðbúnaðurinn fyrst um sinn eftir strokið. Helga var svo boðin upp aftur árið 

fyrir fermingu og losnaði þar með frá þessu heimili.  

 Ekki þótti það tiltökumál að börnum væri ráðstafað um hvippinn og hvappinn 

án þess að samráð væri haft við þau. Ólafíu Jóhannsdóttur var komið fyrir hjá fólki í 

Viðey þegar hún var á öðru árinu. Þar hafði hún fóstru sem hét Sigríður. Samband 

þeirra var svo gott að sumum þótti nóg um og töldu að Sigríður væri að spilla barninu, 

enda lét hún það eftir sér að þrífa Ólafíu upp úr mjólk og bera á hana þykkan rjóma ef 

                                                
96 Ólína Jónasdóttir, Ég vitja þín, æska, bls. 44-45. 
97 Ólína Jónasdóttir, Ég vitja þín, æska, bls. 45. 
98 Gísli Sigurðsson, Út úr myrkrinu: ævisaga Helgu á Engi, bls. 27. 
99 Gísli Sigurðsson, Út úr myrkrinu: ævisaga Helgu á Engi, bls. 30. 
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hún kom inn sólbrunnin eftir sumardaga.100 En þetta varði ekki lengi, því þegar Ólafía 

var komin á fimmta ár, kom móðir hennar einn daginn og sótti hana. Ástæðan var sú 

að Þorbjörgu móðursystur Ólafíu langaði í dóttur og hafði falast eftir systur Ólafíu, en 

ekki fengið hana. Vildi hún þá Ólafíu í staðinn, og fékk hana.101 Telpunni líkaði þetta 

illa og afleiðingarnar voru þær að hún hét því að bindast engum stað slíkum böndum 

að hún ætti bágt með að skilja við hann.102 Þarna var barninu hringlað til eftir 

hentugleika fullorðna fólksins. Var slíkt nokkuð algengt, sérstaklega þar sem þröngt 

var í búi. Ef börnin á heimilinu voru orðin of mörg, voru þau gjarnan send í 

vinnumennsku um leið og þau voru orðin nógu stálpuð, að mati foreldranna.103  

 Af sjálfsævisögunum að dæma áttu telpurnar allar erfitt með að skilja við 

fyrstu heimili sín og jafnvel fyrsta rúmið. Þessir staðir marka oft mikinn þátt í 

sjálfsmynd einstaklinganna. Fólk kennir sig við heimilið og það er griðastaður. Rúmið 

getur svo verið griðastaður einstaklingsins inni á heimilinu, sérstaklega áður en 

hugmyndir um einkarýmið náðu fótfestu. Þegar Ingunn Jónsdóttir (1855) þurfti að láta 

rúmið sitt til yngri systkina, taldi hún það bera vitni um þverrandi kærleika móður 

sinnar til sín: 

 

...en litla rúmið mitt komst þá ekki lengur fyrir, svo ég varð fyrir þeirri 

stóru sorg að missa það. Margt hef ég misst síðan, bæði af dauðum 

munum og lifandi, en ekki fundið til eins sárs saknaðar eftir, þó margt hafi 

verið margfalt dýrara.104 

 

 Flestar telpurnar áttu gæfuríkt og gott heimili þar sem þeim var sinnt eins vel 

og hægt var. Efnahagur virðist ekki vera ástæða vanrækslu eða illrar meðferðar heldur 

þvert á móti. Börn sem voru send í fóstur höfðu það oft verra, en voru þó hjá ríkara 

fólki en þau voru komin af. Virðing fyrir börnum var ný hugmynd og breytingar á 

samfélagslegri virkni barna áttu sér stað, sérstaklega með aukinni menntun og 

sérhæfingu. Sem dæmi um virðingu og velvilja má nefna dæmi af móður Guðrúnar 

Friðgeirsdóttur (1930). Hún sótti jafnan kvenfélagsfundi og fékk þar úthlutað disk 

með sætabrauði. Í stað þess að njóta þess sjálf stakk hún því í töskuna og færði 

                                                
100 Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, bls. 6. 
101 Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, bls. 9 -10. 
102 Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, bls. 19. 
103 Ólöf Sigurðardóttir, ,,Bernskuheimilið mitt“, bls. 96. 
104 Ingunn Jónsdóttir, Bókin mín, bls. 69.  
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telpunni sinni þegar heim var komið. Fleiri voru Guðrúnu velviljaðir. Á morgnana 

áður en hún fór í skólann var hún gjarnan send til að kaupa mjólk. Konan sem tók þá á 

móti henni gaf henni alltaf graut og eitthvað góðgæti. Hún hefur mögulega vitað að 

efnin væru lítil á heimili Guðrúnar.105  

Ekki þótti athugavert að láta börnin bera ábyrgð og má af mörgu draga þá 

ályktun að litið hafi verið á börn sem litla fullorðna einstaklinga sem ættu að vera 

færir um að gera sér fulla grein fyrir afleiðingum gjörða sinna. Ingunn Jónsdóttir 

(1855) segir frá því þegar hún „grætur út“ ferð í erfidrykkju ömmu sinnar. Til að 

komast þangað þurfti að fara á hestum og þar sem foreldrar hennar höfðu ætlað að 

fara bara tvö, voru einungis tveir reiðhestar heima við. Þegar barnið gefur sig ekki er 

henni leyft að fara með en þarf í staðinn að sitja gamlan hest sem þekktur var fyrir 

hrekki.106 Ljóst er að nú til dags myndu fáir setja átta ára gamalt barn á slíkt hross. 

Þessi minning er Ingunni þó afskaplega mikilvæg og þrátt fyrir hræðsluna meðan hún 

var á baki komst hún heilu og höldnu í veisluna og heim aftur.107 

 Af sjálfsævisögunum að dæma voru samskipti telpna og heimafólks mjög 

misjöfn. Heimilin voru gjarnan stór og athygli foreldranna dreifðist víða. Í öðrum 

tilfellum voru engir foreldrar til staðar og þurftu telpurnar þá að treysta á sig sjálfar og 

góðvild annarra heimilismanna. Má ætla að það hafi haft mikil áhrif á óharðnaðar 

barnssálir.108 Svo virðist að telpurnar hafi nánast alltaf átt einhvern að sem þær gátu 

flúið til, þegar í harðbakkann sló. Þessir trúnaðarvinir ef svo má að orði komast voru 

gjarnan eldri einstaklingar á heimilinu, oftast ömmur þeirra, nú eða afar sem var þó 

fátíðara. Oft kom það í hlut þeirra að kenna telpunum að lesa og skrifa sem og að 

hefja Biblíufræðslu. Telpurnar virðast þó hafa gert sér grein fyrir því að ömmur og 

afar voru ekki eilíf. Bað Ólafía Jóhannsdóttir (1863) til Guðs um að amma sín myndi 

lifa þar til hún yrði 12 eða 13 ára, en þá taldi hún að hún yrði nógu fullorðin til að sjá 

um sig sjálf.109 Hulda Á. Stefánsdóttir (1897) sá mikið á eftir ömmu sinni þegar hún 

lést. Amma hennar var mikilvæg persóna í lífi þessa unga barns eins og ráða má af 

lýsingu hennar: ,,Engin kona var henni lík, hlý og ástrík; hjá henni var ávallt öryggi 

og skjól.“110 

                                                
105 Guðrún Friðgeirsdóttir, Norðanstúlka, bls. 22, 70. 
106 Ingunn Jónsdóttir, Bókin mín, bls. 85. 
107 Ingunn Jónsdóttir, Bókin mín, bls. 91. 
108 Sigurður Gylfi Magnússon, ,,From children´s point of view“, bls. 305, 311. 
109 Ólafía Jóhannsdóttir, Frá myrkri til ljóss, bls. 20. 
110 Hulda Á. Stefánsdóttir, Bernska, bls. 171.  
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 Það voru þó ekki allar telpur svo heppnar að eiga ættingja sem þær gátu leitað 

til. Þá komu aðrir trúnaðarmenn í staðinn. Oft var það vinnufólk á bænum eða 

gamalmenni. Ingunn Jónsdóttir (1855) hélt ákaflega mikið upp á vinnukonu á bæ 

foreldra sinna sem hét Helga og segist hafa hænst að henni því hún hafi verið 

,,framúrskarandi góðlynd og þolinmóð og fremur glaðlynd“.111 Sátu þær saman við 

tóvinnuna og sagði Helga sögur á meðan þær unnu. Þó vildi svo til einn veturinn að 

vinnumaður á bænum fór að taka upp á því að setjast hjá Helgu, var þetta telpunni á 

móti skapi, sem gerði hvað hún gat til að bola honum í burtu en það var til einskis og 

fannst henni sárt að vinnumaðurinn fengi meiri athygli en hún. Að lokum sætti hún 

sig þó við að hafa tapað baráttunni um Helgu og gott betur, því hún gaf Helgu og 

vinnumanninum einu kindina sína, þegar þau hófu búskap.112   

 Sökum tengslanna sem telpurnar mynduðu oft við vinnufólkið kviðu þær fyrir 

krossmessu, en þá var venjan að fólk hefði vistaskipti. Gunnþórunn Sveinsdóttir 

(1885) átti oft á tíðum gott samband við vinnufólkið enda mamma hennar hlaðin 

verkum og gat því ekki sinnt börnunum. Vinnufólk kom þá í móðurstað og nefnir hún 

sérstaklega eina konu í því samhengi sem reyndist krökkunum sem móðir. Segir hún 

jafnframt: „Þótti mér krossmessudagurinn sorglega leiðinlegur dagur. Þá fór stundum 

burtu fólk, sem ég saknaði og annað kom í staðinn, sem ég þekkti ekkert.“113 

Vinnufólkið, niðursetningar sem og aðrir sem á bænum voru komu þó misjafnlega vel 

fram við börnin. Guðrún Guðmundsdóttir (1863) kynntist því einn vetur. Þá var 

niðursetningur á heimili foreldra hennar sem átti að gæta hennar meðan fólkið var úti 

við vinnu. Hann var vondur við hana og klagaði hana svo í mömmu hennar sem sló 

telpuna utan undir, vegna kvartana karlsins.114  

 Refsingar virðast þó almennt ekki tíðkast, en þó voru dæmi um slíkt.115 

Telpurnar voru yfirleitt talaðar til, sumar fengu kinnhest og í einstaka tilfelli er talað 

um rassskellingar. Þá tíðkaðist það að láta telpurnar kyssa vöndinn, eða höndina sem 

beitt var.116   

 

En hvað heldurðu að ég segi til að gefa hamingjunni útrás?  Ég segi 

„andskotinn“ og hef ekki hugmynd um hvað þetta orð þýðir.  
                                                
111 Ingunn Jónsdóttir, Bókin mín, bls. 74. 
112 Ingunn Jónsdóttir, Bókin mín, bls. 76-79. 
113 Gunnþórunn Sveinsdóttir, Gleym-mér-ei, bls. 22-23.  
114 Guðrún Guðmundsdóttir, Minningar úr Hornafirði, bls. 49. 
115 Sigurður Gylfi Magnússon, ,,Alþýðumenning á Íslandi 1850-1940“, bls. 306. 
116 ÞÞ 6372, kvk, 1907. ÞÞ 5955, kvk, 1903. ÞÞ 6805, kvk, 1906. 
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Auðvitað var enginn þarna til að kenna mér þetta nema fullorðna 

fólkið því það var ekkert barn komið þarna.  En mamma heyrir þetta 

og tekur mig inn, klæðir mig bara nærri úr og lemur mig með vendi.  

Ég fékk held ég taugaáfall.  Ég barðist svo um upp á líf og dauða.  

Blessunin, hvað fólk hefur nú haft lítið vit á hvernig það fór með börn 

andlega.117 

 

 Fáeinar telpur ólust upp á heimilum þar sem enginn karlmaður var til staðar. 

Ólafía Jóhannsdóttir (1863) bjó hjá frænku sinni, sem var mikill kvenskörungur í 

Reykjavík og virt ljósmóðir. Ekki er hægt að sjá að heimilið hafi skort neitt, þó ekki 

væri þar karlmaður. Annað á þó við um Guðrúnu Friðgeirsdóttur (1930), en móðir 

hennar var einstæð og átti í mesta basli með að sjá fyrir börnunum sínum tveimur. 

Varð Guðrún því að vinna fyrir heimilinu með því að fara í sveit þrjú sumur. Fékk hún 

kjöt að launum sem var mikil búbót fyrir heimilið. Hún vann einnig sem húshjálp eitt 

sumar, en þar var atlætið ekki gott. Hún var látin sofa á gólfinu og hafðir af henni 

fjármunir.118 Húsfreyjan tók svo upp á því án ástæðu að segja telpunni frá afdrifum 

föður hennar, en hann hafði tekið eigið líf. Þegar barnið brast í grát, gerði húsfreyjan 

engar tilraunir til að hugga hana.119 Einstæðar konur þurftu að vera efnaðar til að hafa 

ráð á því að reka heimili og sinna börnum. Ólafía nefnir það ekki að föðurleysið hafi 

verið vandamál, en það gerir hinsvegar Guðrún oftar en einu sinni og ljóst er að þetta 

hafði mikil áhrif á hana.120  

 Í sjálfsævisögunum sem hér eru til skoðunar skipa hátíðir, leikir og afþreying 

lítinn sess. Dagleg störf voru í senn skylda, lærdómur og leikur. Leikir tóku einnig 

mið af þeim aðstæðum sem telpurnar bjuggu við. Leikföng voru sjaldgæf, helst 

notuðu telpurnar bein og skeljar, sem þjónuðu hlutverki búsmala í leikjum þeirra. Fáar 

tala um að hafa átt brúðu, en þær voru telpunum oft mikil stoð ef þeirra naut við.121 

Sú hátíð sem helst var rædd voru jólin. Þau voru þó mishátíðleg, en flestar minnast á 

kertin, nýju fötin og matinn. Jólin voru einskonar vin í eyðimörk vetrarins, þar sem 

um stutta stund mátti hafa nægt ljós, borða vel og fá nýja flík. Gjafir voru fátíðar, 

samfélagið við fjölskylduna var mikilvægara. Í kaupstöðum voru gjarnan haldnar 

                                                
117 ÞÞ 7893, kvk, 1900.  
118 Guðrún Friðgeirsdóttir, Norðanstúlka, bls. 75. 
119 Ólafía Jóhannsdóttir,  Frá myrkri til ljóss, bls. 10. Guðrún Friðgeirsdóttir, Norðanstúlka, bls. 78. 
120 Guðrún Friðgeirsdóttir, Norðanstúlka, bls. 25, 28.  
121 Hulda Á. Stefánsdóttir,  Æska, bls. 16.  
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jólatrésskemmtanir í tengslum við ýmsa félagsstarfsemi, það virðist hafa vakið eins 

mikla lukku þá og nú.122 Jólin voru þó stundum erfiður tími, í skugga fráfalls barna 

eða fullorðinna eins og þegar hefur komið fram. Guðrún Friðgeirsdóttir (1930) segist 

varla muna eftir jólunum sem hátíð því mamma hennar gaf sér ekki mikinn tíma í 

undirbúning, enda voru jólin uppgripstími hjá móðurinni sem vann meðal annars við 

sauma. Af frásögn hennar að dæma voru jólin alltaf nokkur vonbrigði, en verst voru 

jólin þegar hún var 11 ára, þá svaf mamma hennar þau nánast af sér, en hún hafði 

nánast ofgert sér í vinnu til að geta séð fyrir börnunum og haldið jól.  

 

Um klukkan 11 [að kvöldi] vaknaði mamma og kom niður í eldhúsið og 

var niðurbeygð yfir að hafa sofið svona lengi ... Hún var í 

hversdagsfötunum. Hún var fljót að útbúa matinn og við borðuðum 

hangikjöt sem hún hafði soðið daginn áður.123  

 

 Þó svo að jafnréttisbaráttan hafi náð ákveðnu flugi á tímabilinu og pólitísk 

staða kvenna batnað hafði það lítil áhrif á félagslega stöðu þeirra, sem var í raun verri 

við lok tímabilsins en í byrjun.124 Fyrir telpur sem höfðu lítinn áhuga á hefðbundum 

kvennahlutverkum gat lífið verið erfitt og ósanngjarnt, sérstaklega þegar menntun 

kvenna fór að sérhæfast í kringum heimilisstörfin.125 Valbjörg Kristmundsdóttir 

(1910) hafði til að mynda mestan áhuga á að sinna búfénaði og óskaði þess oft að vera 

strákur, því hugur hennar stóð frekar til þeirra verka sem karlmennirnir voru látnir 

sinna.126 Sjaldgæft var að hugað væri að áhugasviði telpnanna, hver þeirra áhugi og 

vilji í lífinu væri.  

 

4.2. Tilfinningar  
Fyrr í þessari ritgerð hefur verið fjallað um ábyrgðina sem var sett á herðar telpnanna 

allt frá unga aldri. Þær áttu að sinna verkum sem í dag eru talin fullorðinsverk. Þær 

báru ábyrgð á börnum og búpening á meðan þær voru enn ekki fyllilega færar um að 

bera ábyrgð á sjálfum sér. Oft hefur örugglega litlu munað að illa færi en svo virðist 

                                                
122ÞÞ  6805, kvk, 1906. ÞÞ 8137, kvk, 1910. 
123 Guðrún Friðgeirsdóttir, Norðanstúlka, bls. 106. 
124 Sigurður Gylfi Magnússon, ,,Kynjasögur á 19. og 20. öld?“, bls. 170. 
125 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 334. Jakobína Sigurðardóttir, Í barndómi, bls. 
94. 
126 Valbjörg Kristmundsdóttir, Ég var sett á uppboð, bls. 15. Eufemia Waage, Lifað og leikið, bls. 61. 
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vera að forsjáin hafi gjarnan verið með þeim í liði. Sem dæmi um þetta er sagan af 

Gunnþórunni sem kemur fram í kafla 2.1. og segir frá því þegar hún gætti ekki nógu 

vel að einu barninu samhliða öðrum verkum og barnið endaði í læknum. Snögg 

viðbrögð Gunnþórunnar urðu til þess að barninu varð ekki meint af. Hinsvegar er ljóst 

að illa hefði getað farið og er ekki að spyrja að afleiðingum þess á óharðnaða 

barnssálina að verða valdur að slysi eða dauða annars barns.  

 Ljóst er að telpurnar fengu sjaldnast nægan tilfinningalegan stuðning, þeim var 

einfaldlega ætlað að ,,ganga á móts við örlög sín með ró og reisn“127 og takast á við 

öll þau verkefni og erfiðleika sem lífið bauð þeim uppá, sama hvað það kostaði. Það 

var í fá hús að flýja þegar byrðin var börnunum um megn. Að sýna tilfinningar og 

hræðslu þótti veikleikamerki og voru telpurnar jafnvel hræddar um að vera álitnar 

aumingjar ef þær grétu.128 Helst var að lesturinn veitti telpunum aðgang inn í heim 

bókmenntanna, þar sem ævintýri og þjóðsögur gátu lyft þeim upp úr daglegu volæði 

og jafnvel búið til umræðugrundvöll við fullorðna fólkið.129 Ætla má að húslestrar 

hafi veitt svipaða fró, auk þess sem það létti án efa störfin sem unnin voru á meðan.130 

Áhugavert er að sjá hve lítið er talað um að trúin veiti tilfinningalega ró. Ein af 

heimildarkonum þjóðháttasafnsins lýsir því í svörum sínum hvernig hún var svelt 

bæði á mat og tilfinningar. Hún var tökubarn og þó svo að fósturmóðir hennar hafi 

viljað vel, dugði það ekki til. Hún hafði ekki skilning á þörf barnsins fyrir að vera 

elskað.131 Helga Larsen var einnig svelt tilfinningalega og mikið vantaði upp á 

umönnun hennar og um það bil þrettán ára gömul var hún ,, ...orðin alveg ónæm fyrir 

gleði og sorgum, en tók hverju, sem að höndum bar án geðbrigða.“132 

  Varnarleysið gagnvart veikindum og óttinn sem því fylgdi setti mark sitt á 

telpurnar. Jakobína Sigurðardóttir (1918) segir frá því þegar hún og systir hennar 

stálust til að fara að læknum sem rann í gegnum bæinn um miðnætti á þrettándanum, 

til þess að ná í vatn sem þær trúðu að myndi breytast í vín líkt og segir í þjóðsögum. 

Vínið sem átti að vera heilagt ætluðu þær að gefa mömmu sinni sem lá fársjúk.133 

Sýnir þetta bæði óttann og ábyrgðartilfinninguna sem bjó í telpunum.  

                                                
127 Sigurður Gylfi Magnússon, ,,From children´s point of view“, bls. 307. 
128 Gunnþórunn Sveinsdóttir, Gleym-mér-ei, bls. 18. 
129 Sigurður Gylfi Magnússon, ,,From children´s point of view“, bls. 306. ÞÞ 11954, kvk, 1916. 
130 Sigurður Gylfi Magnússon, Wasteland with words, bls. 87.  
131 ÞÞ 7893, kvk, 1900. 
132 Gísli Sigurðsson, Út úr myrkrinu: ævisaga Helgu á Engi, bls. 32. 
133 Jakobína Sigurðardóttir, Í barndómi, bls. 21.  
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 Mikið hefur vantað upp á að tilfinningar barna væru ræddar, sérstaklega í 

kringum vofeifleg atvik og veikindi. Eru margar lýsingar á því þegar telpurnar verða 

vitni að skelfilegum atburðum án þess að þær minnist á að hafa fengið nokkra hjálp til 

að vinna úr þeim. Til dæmis var Guðrún Friðgeirsdóttir aðeins 10 ára gömul þegar 

hún ásamt öðrum þorpsbúum á Húsavík horfði á mann farast með trillunni sinni rétt 

fyrir utan höfnina. Atvikið skelfdi telpuna sem flúði heim til sín. Þar fékk hún huggun 

frá brúðunni sinni. Sorg ríkti í þorpinu en slysið var ekki rætt heima.134  

 Dauðinn virðist alltaf hafa verið við dyrnar og telpurnar lærðu snemma að 

umbera þann vágest sem hrifsaði til sín systkini, foreldra, ömmur og afa oft þegar 

minnst varði. Ekki bera margar frásagnir þess vitni að börn hafi fengið aðstoð við að 

takast á við dauðann og oftar en ekki var frekar hastað á þau heldur en hitt að þeim 

væri veitt sérstök athygli eða ástúð. Þó setti dauðinn mark sitt á lífið á heimilunum. 

Guðbjörg Jónsdóttir (1871) lýsir tilfinningum foreldra sinna svo, þegar bróðir hennar 

dó: ,,Móður minni var þessi missir þungbær, sem von var. Ekki sást föður mínum 

bregða... Móðir mín lá upp í rúmi. Faðir minn sat á rúmi sínu og vann eins og hann 

var vanur.“135  

 Önnur saga sem vekur athygli er eftirfarandi frásögn Guðrúnar 

Guðmundsdóttur (1836) af því þegar Bergur bróðir hennar dó, en hann varð 

bráðkvaddur 8 ára gamall. Hún var 12 ára og var að gæta yngsta barnsins á heimilinu 

þegar Bergur kemur inn eftir að hafa rekið kýrnar. Hann leggst fyrir og deyr skömmu 

síðar, þau voru mjög náin og miklir félagar og henni verður því mikið um þegar 

presturinn segir hann dáinn.136 

 

Ég æddi um gólfið með barnið í fanginu og stagaðist kjökrandi á því sama 

upp aftur og aftur: ,,Ég vil deyja líka. Ég vil deyja líka.“ „Kannske þú fáir 

það,“ anzaði móðir mín. Annað sagði hún mér ekki til huggunar. ... Að 

þessu loknu fóru foreldrar mínir að sá í kálgarðinn, en ég var skilin eftir 

með barnið inni hjá líkinu. Mér þótti það ekkert leiðinlegt. ...Um kvöldið 

var ég látin hátta ofan í rúm okkar Bergs, en við höfðum alltaf verið látin 

sofa saman. Mér var ómögulegt að sofna.137 

 
                                                
134 Guðrún Friðgeirsdóttir, Norðanstúlka, bls. 52. 
135 Guðbjörg Jónsdóttir frá Broddanesi, Minningar, bls. 35.  
136 Guðrún Guðmundsdóttir, Minningar úr Hornafirði, bls. 51. 
137 Guðrún Guðmundsdóttir, Minningar úr Hornafirði, bls. 52. 
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 Hún segist ekki hafa séð foreldra sína gráta og fékk að sofa fyrir ofan 

vinnukonu á bænum, því ekki gat hún sofnað í fleti þeirra Bergs. Að öðru leyti hélt 

lífið áfram sinn vanagang. Máttu foreldrar hennar þola að missa 5 af 10 börnum 

sínum.138 Ekki þótti til neins að gráta og óþarfi að sýna tilfinningar. Auk þess var ekki 

hægt að leggja frá sér vinnu til að syrgja því vinnutap hefði þá getað kostað alla 

fjölskylduna lífið.139 Þó segir Guðrún að jólin þetta sama ár hafi verið dauf, enda dó 

annar bróðir hennar úr barnaveiki og var jarðaður á aðfangadag jóla sama ár. Í 

tengslum við það rifjar hún upp stutt samskipti föður síns og bónda af nálægum bæ. Á 

hann að hafa sagt föður hennar heppinn, því nú væri léttara á honum. Þá á faðir 

hennar að hafa spurt hvort hann hafi verið heppinn að missa börnin sín. Bóndi svarar 

að hann og konan hans hafi nú fylgt níu börnum til grafar og þau ekki fellt eitt einasta 

tár.140 Er þetta enn eitt dæmið um tilfinningadoðann sem viðgekkst, ekki þótti við 

hæfi að flíka tilfinningum sínum hvorki þegar gleði né sorg knúði að. Þrátt fyrir það 

segir faðir Guðrúnar eitt sinn við frænda sinn að hann vorkenni honum að eiga ekki 

barn, en hinn svarar með eftirfarandi stöku: 

 

Þér fyrir sjónir set 

sannmæli allra fyrst: 

Sá fyrir gull ei grét, 

sem gull ei eignaðist.141 

 

 Þrátt fyrir að fólk hafi ekki sýnt tilfinningarnar eða rætt þær er ljóst að þær 

hafa verið til staðar. Fólk lærði hinsvegar að hemja sig og halda lífinu áfram þrátt fyrir 

mikil áföll.142 Jakobína Sigurðardóttir (1918) þurfti að bera heldur þyngri byrðar en 

flestir aðrir en hún kenndi sér um dauða fóstru sinnar. Fóstran lést eftir að hafa dottið 

niður stiga. Jakobína stóð fyrir neðan stigann og lýsir atburðinum svona: 

 

„Bíddu, fiktaðu ekki í ljósinu,“ segir hún [fóstran] með þessum milda 

ávítunartóni, sem ég hlýði ævinlega. En ég hlýt að hafa fiktað, því ljósið 

                                                
138 Guðrún Guðmundsdóttir, Minningar úr Hornafirði, bls. 28-29.  
139 Sigurður Gylfi Magnússon, ,,,,Dauðinn er lækur, en lífið er strá.““ bls. 138-139.  
140 Guðrún Guðmundsdóttir, Minningar úr Hornafirði, bls. 53. 
141 Guðrún Guðmundsdóttir, Minningar úr Hornafirði, bls. 54. 
142 Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, bls. 214. 
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slokknar og um leið heyri ég dynk, eins og eitthvað hafi fallið á gólf. Það 

er hún.143  

 

Jakobína veit upp á sig skömmina og lýsir tryllingslegum viðbrögðum sínum. Frændi 

hennar reynir að sefa hana. Hún reynir að segja frá því að hún hafi slökkt ljósið, en 

veit að enginn vill vita að það var hún. Hvort sem þetta dauðsfall var í raun henni að 

kenna eða hvort að fóstran hafi kannski fengið heilablóðfall eða orðið bráðkvödd á 

sama tíma er ekki gott að segja og skiptir ekki máli, það sem skiptir máli er að enginn 

ræddi við barnið um það sem hafði gerst. Hún þurfti að lifa ein með þessari 

sjálfsásökun alla tíð. Enda ber sjálfsævisaga hennar þess merki að hún hafði ekki 

mikið álit á sjálfri sér, fannst hún vond og var virkilega myrkfælin.144  

 Þó að dauðinn hafi alla jafna verið eins nálægur og um getur, voru börn undir 

fermingu ekki látin annast aflífanir á húsdýrum og almennt var ekki ætlast til þess að 

þau yrðu vitni að slíku. Liggur við að það hljómi hégómlega í eyrum, þegar horft er til 

þess að börn voru skilin ein eftir með dánu fólki án þess að það þætti 

athugunarvert.145 Hvort íslenskt samfélag væri á einhvern hátt öðruvísi í dag, ef 

forfeður okkar hefðu látið það eftir sér að ræða tilfinningar sínar, er ekki gott að segja. 

Hvort fólk hefði misst tökin á lífinu ef það hefði leyft sér að syrgja, eða hvort ljóða- 

og sagnaarfur okkar væri fátæklegri er ekki víst, en ljóst er að ein fárra leiða sem fólk 

notaði til að takast á við sorgina var að semja ljóð, ef það aðhafðist nokkuð.146  

 

Amma mín og nafna sem alltaf var á heimilinu dó þegar ég var ellefu ára.  

Hennar saknaði ég mjög. Samband mitt við ömmu var mikið hlýrra en 

samband mitt við mömmu, sem ekkert var fyrir kjass eða blíðulæti. 

Stuðning fékk ég engan, ég var í sveit, mamma skrifaði mér tíðindin og það 

með að amma hefði óskað eftir að ég kæmi að jarðarförinni, sem ég og 

gerði. Daginn eftir fór ég aftur í sveitina. Algengast var að fólk héldi áfram 

lífinu, eins og ekkert hefði í skorist og svo var hjá okkur.147 

 

                                                
143 Jakobína Sigurðardóttir, Í barndómi, bls. 24. 
144 Jakobína Sigurðardóttir, Í barndómi, bls. 28, 81. 
145 Jakobína Sigurðardóttir, Í barndómi, bls. 19.  
146 Sigurður Gylfi Magnússon, Wasteland with words, bls. 109. 
147 ÞÞ 11456,  kvk,  1934.  
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5.1. Lokaorð 
Á tímabilinu sem hér er til skoðunar fara telpur frá því að vera hluti af fjárhagslegri 

framleiðslueiningu yfir í að vera tilfinningalega mikilvægar. Nýjar stefnur í 

uppeldismálum og þær hugmyndir að gott atlæti geti af sér góðan einstakling fer að fá 

hljómgrunn og endurspeglast í uppeldinu, auk þess sem breyttar búsetuaðstæður og 

aukin skólaganga opnar nýja möguleika fyrir telpur. Það er þó ljóst að vinnan spilaði 

stærra hlutverk en námið á tímabilinu. Til sveita var mikilvægi náms almennt ekki 

talið eins mikið og í þéttbýli. Vinnan var skólinn í sveitinni, en skólinn var bjargráð 

frá svallinu sem einkenndi þéttbýlið.  

 Ekki var álitið slæmt að láta börnin vinna heldur var það viðleitni til að koma 

þeim til manns. Vinnan var skóli lífsins í orðsins fyllstu merkingu. 

Kaupstaðatelpurnar virðast hafa fengið meira aðhald í námi og tækifærin þar voru 

fleiri. Kennslan og námsframboð til telpna miðaðist þó að miklu leyti við að kenna 

þeim bæði til ,,munns og handa“ og því er ekki að undra að hússtjórnarskólar hafi 

verið jafn vel sóttir og raun ber vitni.  

 Vinnan og ábyrgðin bjó telpurnar undir lífið og þau störf sem þeim voru ætluð, 

vinnuharkan var sjaldnast slík að þær væru bugaðar af vinnu. Þrátt fyrir það var 

ábyrgðin sem lögð var á herðar þeim mikil og ýtir undir þá skoðun að börn hafi í raun 

ekki fengið að vera börn heldur hafi þau snemma þurft að stíga í fótspor hinna 

fullorðnu. Sjálfsmat og þroski telpnanna sem og virðing annarra fyrir þeim byggðist 

að stórum hluta á vinnuafköstum og lagni. Telpurnar báru flestar vilja til vinnu og 

gerðu meira en ætlast var til af þeim.  

 Varðandi lífsferilsgreininguna, þá er ljóst að flestar telpurnar unnu heima við í 

ríkari mæli en greining Sigurðar Gylfa gerir ráð fyrir, hinsvegar má sjá að þeim er 

treyst fyrir nýjum verkefnum á seinna aldurskeiðinu, sérstaklega þær sem búa í 

kaupstað, en þá fara þær að sjá fyrir heimilinu með því að vinna utan þess. 

 Aðstæðurnar sem telpurnar bjuggu við voru æði misjafnar, en gerðu í öllum 

tilfellum þær kröfur á telpurnar að þær sýndu af sér þroska og tækju lífinu eins og það 

kom. Af sjálfsævisögunum og svörum heimildamanna þjóðháttasafnsins að dæma 

eiga margar þeirra enn erfitt með að fjalla um fortíðina með tilfinningarnar í fyrirrúmi. 

Af þeim sökum er erfitt að átta sig á því hver var í raun huglæg reynsla telpnanna. Þó 

er víst að þær hefur vantað aðstoð við að umbreyta þeim atburðum sem þær urðu fyrir 

í nýtilega reynslu.  
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 Þrátt fyrir að telpur hafi liðið tilfinningalegt svelti og vinnuframlag þeirra hafi 

verið álitið hluti af uppvexti þeirra og eðlilegu þroskaferli, höfðu flestar það eins gott 

og ytri aðstæður buðu uppá. Vanræskla og vinnuharka var ekki endilega tilkomin 

vegna mannvonsku heldur vegna skilningsleysis á þörfum telpnanna og barna 

almennt.  
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