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Útdráttur 
 
Eftirfarandi verkefni er unnið sem lokaverkefni til B. Ed.-Prófs við Kennaradeild 
Háskólans á Akureyri vorið 2008. Því er ætlað að varpa ljósi á stöðu 
handavinnukennslu í barnaskólum á Norðurlandi fyrstu þrjá áratugi tuttugustu aldar, 
skýra stöðu handavinnu sem skyldunámsgreinar og athuga námsmöguleika stúlkna í 
handavinnu að loknum barnaskóla á þessu tímabili. Því næst er sérmenntun 
kvennaskoðuð og hugmyndafræðin að baki henni og helstu talsmenn kynntir. Þá er 
barátta þingeyskra kvenna fyrir húsmæðraskóla rakin og að lokum er fjallað um 
Húsmæðraskóla Þingeyinga á Laugum og greint frá handavinnukennslu þar eins og 
heimildir leyfa.  

Niðurstöður verkefnisins sýna að á Norðurlandi virðist handavinnukennsla hafa 
verið stunduð nær eingöngu í barnaskólum í bæjum á fyrstu þremur áratugum 
tuttugustu aldar. Möguleikar stúlkna til framhaldsnáms í handavinnu voru litlir, 
sérmenntun kvenna helgaðist af hlutverki konunnar sem móður og húsmóður og svo 
nefnd þjóðernisleg húsmæðrastefna lá að baki stofnun húsmæðraskólanna. Þingeyskar 
konur börðust yfir tuttugu ár fyrir slíkum skóla og árið 1929 var Húsmæðraskóli 
Þingeyinga stofnaður á Laugum í Reykjadal. Þar var mikið og gott skólastarf og 
fjölbreytt handavinnukennsla. Eftir 1970 fór nemendum stöðugt fækkandi og var 
skólinn lagður niður 1986 vegna breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu.  



iv 
 

Abstract 
 
This dissertation is submitted for the fulfilment of a B.Ed. degree at the Faculty of 
Education, University of Akureyri. The aim of the study was to shed light on the 
status of needlework as a compulsory subject in the curriculum of primary schools in 
Northern Iceland during the first three decades of the 20th century. The study was also 
meant to explore the possibilities for girls, in the same period of time, of further 
studies in needlework after the completion of their primary education. Furthermore, 
the ideas and implementation of specific education for women were investigated and 
some prominent advocates of such education introduced. The campaign of women in 
Þingeyjarsýslur for the establishment of domestic education is expounded and finally 
the domestic school at Laugar í Þingeyjarsýslu is described with emphasis on the 
teaching of needlework and other domestic craft as far as information could be 
obtained.  
The findings indicate that during the first three decades of the 20th century 
needlework, as a school subject, was limited to town schools in Northern Iceland. 
Girls had limited possibilities for further studies, the specific education for women 
was confined to their roles as mothers and housewives and the establishment of 
domestic schools was driven by nationalistic ideals of the role of housewives. Women 
in Þingeyjarsýslur fought for over twenty years for the founding of a domestic school, 
and in 1929 the domestic school at Laugar in Reykjadalur was established. The school 
offered a range of quality education, including a variety of training in needlework and 
other domestic craft. After 1970 social changes led to declining enrolment to the 
school and eventually to its closure in 1986.  
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1.  Inngangur 
Menningararfur er hverri þjóð dýrmætur og gildir það um Íslendinga eins og aðrar 

þjóðir. Hluti hans er heimilisiðnaður sem lengi hefur verið stundaður meðal 

þjóðarinnar og fellur handavinna undir hann að einhverju leyti. 

Þessu verkefni er ætlað að svara spurningum um það hvernig 

handavinnukennslu barna var háttað á Norðurlandi á fyrstu þremur áratugum 

tuttugustu aldar og hvaða möguleika stúlkur höfðu til náms á því sviði í barnaskóla og 

að honum loknum. Einnig verður leitað svara við spurningum um sérmenntun kvenna 

og hvaða hugmyndir lágu henni að baki og hverjir helstu talsmenn hennar voru. Þá 

verður reynt að varpa ljósi á hvernig þessi menntun réðist þá sem nú af 

þjóðfélagsaðstæðum. Því næst verður fjallað um baráttu þingeyskra kvenna fyrir 

húsmæðraskóla og að lokum verður greint frá kennslu í handavinnu í Húsmæðraskóla 

Þingeyinga á Laugum að svo miklu leyti sem heimildir leyfa.  

Efni verkefnisins er að miklu leyti sótt í gamlar heimildir og er stafsetning alltaf 

látin halda sér í beinum tilvitnunum.  

Heimildir um starfsemi Húsmæðraskóla Þingeyinga eru að mestu leyti fengnar á 

Héraðsskjalasafni Þingeyinga á Húsavík þar sem gjörðabækur skólaráðs og skrifaðar 

upplýsingar frá Halldóru Sigurjónsdóttur, skólastjóra Húsmæðraskólans 1930-1966, 

komu að mestu gagni. Þeim til viðbótar eru munnlegar upplýsingar frá Hjördísi 

Stefánsdóttur, skólastjóra Húsmæðraskólans 1973-1986, nánast eina heimildin um 

skólahald eftir 1970. Í Húsmæðraskólanum sjálfum sem nú er eign 

Kvenfélagasambands Suður-Þingeyinga leyndust ýmsar gagnlegar upplýsingar í 

gömlu skrifborði sem þar er varðveitt, sérstaklega varðandi handavinnukennsluna. En 

á borði í stofunni stendur útskorin trésdiskur með merki skólans í botni og vísa skorin 

með höfðaletri á barma hans. Skálin og vísan munu vera eftir Ríkarð Jónsson og er 

vísan táknræn fyrir það starf sem fram fór í skólanum og þá hugsjón sem þar lá að 

baki. 

 

Kunna að vinna, vefa, spinna 

vona sinna kenna skil. 

Unna, hlynna, önnum sinna 

annir grynna á starfsins hyl. 
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2. Handavinnukennsla á Norðurlandi við upphaf 20. aldar 
Þessum kafla er ætlað að svara því hvernig upphaf handavinnukennslu í barnaskólum 

á Norðurlandi gekk fyrir sig á fyrstu þremur áratugum tuttugustu aldar. Hvers vegna 

ástæða var talin til að kenna handavinnu, hvað stúlkum var kennt, hvort kennsla þeirra 

hafi þótt nægur undirbúningur fyrir lífið og að lokum hvaða möguleika þær höfðu 

varðandi framhaldsnám í handavinnu á Norðurlandi.  

 

2.1  Handavinnukennsla barna til bjargar heimilisiðnaði 

Á fyrri hluta tuttugustu aldar urðu miklar breytingar í íslensku samfélagi þegar 

fólksflutningar úr sveitum í þéttbýli hófust fyrir alvöru. Margir urðu uggandi um 

stöðu þjóðmenningarinnar, ekki síst íslensks heimilisiðnaðar og höfðu áhyggjur af 

iðjuleysi unglinga í bæjum og vildu virkja þá til starfa. Endurreisn heimilisiðnaðarins 

þótti því vænlegust til bjargar ungdómnum því að iðjuleysið væri helsta leiðin til 

glötunar og með því að kenna unglingunum handavinnu breiddist þekkingin líka út 

um landið.1 Í Skólablaðinu 1907 er heimilisiðnaðurinn sagður nánast dauður úr öllum 

æðum og að skólarnir geri lítið af því að kenna handavinnu en þeir einir geti reist 

heimilisiðnaðinn við. Í einstaka skólum sé stúlkum kennt að sauma og prjóna og til 

þess að búa börn betur undir lífið ætti að taka upp handavinnukennslu bæði fyrir 

stúlkur og drengi.2 Höfundur sem er ótilgreindur virðist þekkja til starfsemi skólanna 

og hafa trú á því að bjarga megi bæði heimilisiðnaðinum og ungdómnum frá glötun 

með því að taka upp handavinnukennslu og mælist þess vegna beinlínis til þess að 

tilraun verði gerð til slíks.  

Halldóra Bjarnadóttir flutti erindi á námskeiði fyrir kennara í Reykjavík 1911. 

Þar segir hún skóla og þá fyrst og fremst barnaskóla eiga að verða öfluga stoð 

heimilisiðnaðarins því „Hvað ungur nemur gamall fremur [svo].“ Hún segir að það 

þurfi að sýna börnum hvað þau sjálf geti búið margt til og hvernig þau geti sparað 

með því.3 Oft hefur verið sagt að lengi búi að fyrstu gerð og á það væntanlega við í 

þessu tilviki og má telja líklegt að með því að efla áhuga barna á handavinnu og sýna 

                                                 
1 „Heimilisiðnaður“ 1908: 89-90.  
2 „Handavinna í barnaskólum“ 1907: 51-52. 
3 Halldóra Bjarnadóttir 1912: 6.  
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þeim fram á notagildi þeirrar kunnáttu hafi mátt binda vonir við það að þau nýttu hana 

síðar í þágu heimilisiðnaðar.  

Í Skólablaðinu 1914 segir að heimilisiðnaðinn þurfi að byggja upp neðan frá og 

byrja í barnaskólunum. Handavinna barna þurfi að verða skyldunámsgrein, jafn 

sjálfsögð og lestur og skrift.4 Ætla megi að með því að kenna yngstu þegnum þessa 

lands handavinnu aukist líkur á að bjarga megi þeim þjóðlegu verðmætum sem 

verkkunnátta í heimilisiðnaði hljóti að vera, ekki síst ef handavinna verður sett 

jafnfætis bóklegu námi.  

 

2.2  Upphaf handavinnukennslu í barnaskólum á Norðurlandi 

Upphaf handavinnukennslu má rekja til kvennaskólanna aftur til ársins 1874. En seint 

á nítjándu öld hóf Jón Þórarinsson skólastjóri kennslu í handavinnu, skólaiðnaði, á 

Íslandi. Guðmundar Finnbogason segir skólaiðnaðinn hafa vakið áhuga foreldra á 

skólanum þar sem hann hafi verið kenndur.5 Þetta virðist vera upphaf 

handavinnukennslu á Íslandi. 

Í lögum um fræðslu barna frá 1907 er ekki minnst á handavinnukennslu6 en árið 

1908 var kennsla í handavinnu tekin upp í Barnaskóla Akureyrar. Einn helsti 

talsmaður heimilisiðnaðarins Halldóra Bjarnadóttir var þá skólastjóri Barnaskólans og 

verður nánar vikið að henni síðar. 

Þegar handavinnukennsla hófst í Barnaskóla Akureyrar mæltist það misjafnlega 

fyrir hjá bæjarbúum og vildu sumir heldur fá kennslu í dönsku. Óánægja í garð 

skólans var talsverð fyrst í stað vegna þessa og kennsla í handavinnu þótti jafnvel hinn 

megnasti óþarfi. En sýningar á vorin höfðu góð áhrif á viðhorf manna og andúðin á 

handavinnunni hvarf með tímanum.7 Við upphaf tuttugustu aldar virtist það viðhorf 

algengt að í skólum ætti fyrst og frenst að vera bókleg kennsla og handavinna hafi 

ekki þótt nógu merkileg til að eyða mætti í hana tíma frá annarri kennslu. 

Halldóra Bjarnadóttir flutti erindi á námskeiði fyrir kennara í Reykjavík árið 

1911. Þar segir hún að handavinna hafi orðið skyldunámsgrein í Barnaskóla 

Akureyrar eftir að fræðslulögin öðluðust gildi og sé kennd þar fjórar stundir á viku í 

efri bekkjum og tvær stundir á viku í þeim neðri. Í þetta fari ekki mikill tími frá öðru 
                                                 
4 „Heimilisiðnaður inn í barnaskólana“ 1916: 169. 
5 Guðmundur Finnbogason 1994: 102-104. 
6 Lög um fræðslu barna nr. 59/1907. 
7 Halldóra Bjarnadóttir 1950: 61-62. 
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námi en mörgum finnist óþarfi að kenna handavinnu í skólum og telji að heimilin geti 

séð um það. Hún segir að þar sé misbrestur á ekki síst í kaupstöðum en þó séu einnig 

til fákunnandi nemendur á þessu sviði til sveita. Þess vegna sé brýnt að þessari 

kennslu verði sinnt í skólunum.8 Svo virðist sem Halldóra hafi þurft að réttlæta þetta 

uppátæki að kenna handavinnu. En líklega hefur handavinnukennslunni verið betur 

sinnt í Barnaskóla Akureyrar en almennt gerðist þar sem skólastjórinn var Halldóra 

Bjarnadóttir. 

Hún segir að í sumum bæjum hafi handavinna verið kennd á sumrin og þótt 

óþarfi að henni væri sinnt í skólunum en þá væri börnum mismunað þar sem mörg 

þeirra kæmust alls ekki á þessi handavinnunámskeið. Sum gætu ekki borgað með sér 

og væru send í vist þegar skóla lyki eða þyrftu að fara að vinna fyrir sér.9 Þessi 

staðreynd sýnir nauðsyn þess að fella handavinnukennslu inn í skólana til þess að öll 

börn fái sömu tækifæri. Aðalfyrirstöðu þessa máls segir Halldóra vera skort á hæfum 

kennurum og úr því þurfi að bæta svo að kennslan verði ekki handahófskennd. Þess 

vegna þurfi nemendur Kennaraskólans að fá fræðslu á þessu sviði.10 Það að 

Kennaraskólinn menntaði ekki kennara í handavinnu hlýtur að sýna að ráðamenn 

menntamála sem að öllum líkindum voru karlmenn hafa varla séð nauðsyn þess að 

hún væri kennd í barnaskólum. 

Halldóra Bjarnadóttir segir að konur úr sunnlenskum sveitum hafi talað um að 

fá handavinnukennslu inn í sveitaskólana líka.11 Gera má ráð fyrir að það sama hafi 

gilt um aðrar sveitir landsins og að handavinnukennslu hafi lítið sem ekkert verið 

sinnt í sveitaskólum á Norðurlandi. Í Skólablaðinu 1908 kemur fram að á öllu landinu 

hafi sjö kennslukonur kennt handavinnu og sérstaklega tekið fram að 

handavinnukennsla sitji yfirleitt á hakanum.12 Þá má reikna með því að þessar sjö 

konur hafi síður kennt í sveitum en bæjum.  

Í Skólablaðinu 1913 er enn kvartað yfir því að erfitt sé að koma á 

handavinnukennslu í sveitunum ekki síst vegna tímaskorts auk þess sem kennara 

vanti. Þó er talið einfaldast að koma á handavinnu fyrir stúlkur.13 Þetta er skiljanlegt í 

ljósi þess að í sveitunum hefur aðstaða líklega verið erfiðari til handavinnukennslu 

drengja. 
                                                 
8 Halldóra Bjarnadóttir 1912: 8. 
9 Halldóra Bjarnadóttir 1912: 8. 
10 Halldóra Bjarnadóttir 1912: 8-9. 
11 Halldóra Bjarnadóttir 1912: 8. 
12 „Sveitakenslan 1907-08“ 1908: 80. 
13 „Handavinna í skólum“ 1913: 170-171. 
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Á öðrum landsfundi kvenna sem haldinn var árið 1926 voru saman komnir 

fulltrúar hinna ýmsu kvennasamtaka alls staðar af landinu. Þar kemur fram að börnum 

sé kennd handavinna þar sem skólar starfa allan veturinn en í sveitum þyki skólatími 

of stuttur til að fórna megi tíma til handavinnukennslu.14 Af þessu má ráða að 

handavinnukennsla hafi þá enn setið á hakanum til sveita bæði vegna kennaraskorts 

og þess stutta tíma sem notaður var til skólahalds. Það lítur því helst út fyrir að litlar 

sem engar framfarir hafi orðið á fyrstu áratugum tuttugustu aldar hvað snertir börn í 

sveitaskólum og að þau hafi að mestu farið á mis við handavinnukennslu nema heima 

hjá sér. 

 

2.3  Réttmæti handavinnukennslu 

Halldóra Bjarnadóttir barðist ötullega fyrir því að fá handavinnu viðurkennda sem 

námsgrein í barnaskólum en fleiri höfðu reynt að koma því til leiðar á undan henni. 

Jón Þórarinsson skrifaði í tímarit um uppeldi og menntamál árið 1891 um kosti 

handavinnukennslu í skólum, og nefnir hana þar skólaiðnað. Skólaiðnaðinn segir hann 

nauðsynlegan til að efla sál og líkama nemenda og hjálpa þeim í baráttu gegn 

skaðlegum áhrifum af kyrrsetum við bóknám. „Hann veitir þeim hressandi hvíld eptir 

bóknámið, svo að þeir örmagnast ekki úr leiðindum...“ og sinna því þá væntanlega 

betur á eftir. Skólaiðnaðurinn eflir heilsu, kennir reglusemi og skerpir eftirtekt. Áhrif 

skapandi vinnu er sá menntandi kraftur sem öllu máli skiptir.15 

Halldóra Bjarnadóttir færir rök fyrir réttmæti handavinnukennslu í barnaskólum 

og segir að hún þjálfi hug og hönd nemenda, og vekji umhugsun þeirra og eftirtekt í 

verklegum störfum. Einnig auki hún áhuga barna á skólanum þar sem flestum þeirra 

þyki hún skemmtileg og haldi þeim þar af leiðandi frá „götusollinum“ og tengi börnin 

betur við heimili sitt. Hún segir einnig að handavinna auki fjölbreytni þar sem bóklegt 

og verklegt nám skiptist á.  

Handavinna er kennd einn dag í viku á miðjum degi þegar birtu nýtur við, ekki 

síst til að hvíla nemendur frá bóklega náminu um stund. Auk þess gefur handavinnan 

nemendum sem ekki eiga auðvelt með bóklegt nám kærkomið tækifæri til að nýta 

hæfileika sína á verklega sviðinu enda eru þeir oft bestu nemendurnir.  

                                                 
14 „Fundargerð“1926: 17. 
15 J[ón] Þ[órarinsson] 1891: 8-16. 
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Halldóra segir að handavinnan þroski fegurðartilfinningu og smekk nemenda og 

þjálfi vandvirkni, hreinlæti og nýtni og geri verklegu störfin áhugaverð fyrir börnin ef 

þau eru höfð jafn rétthá og aðrar greinar.16 Fjölbreytni í skólastarfi hefur hún líklega 

talið til þess fallna að auka áhuga nemenda á náminu og ekki síður ákjósanlega til þess 

að allir nemendur gætu notið skólavistarinnar á sinn hátt. Hún virðist þar af leiðandi 

vilja gera handavinnu jafn hátt undir höfði og öðrum námsgreinum. 

Halldóra segir mögulegt að koma ótrúlega miklu í verk á þeim fimmtíu til sextíu 

stundum sem nýttar eru til kennslu handavinnu árlega í bæjum og í sveitum þurfi að 

lengja skólatímabilið en margt megi þó gera á þrjátíu til þrjátíu og sex stundum. Hún 

telur árangursríkara að flétta handavinnukennsluna inn á milli annarra greina allt 

tímabilið en að hafa sérnámskeið að vori eins og sums staðar sé gert.17 Hún virðist því 

vera þeirrar skoðunar að betri árangur náist með jafnri kennslu yfir lengra tímabil og 

má þá reikna með að nemendur geti einnig unnið að heimaverkefnum og nýtt þannig 

tímann enn betur. Einnig vill hún að unglinga- og alþýðuskólar taki handavinnu líka 

upp sem skyldunámsgrein til þess að nemendur tileinki sér handavinnu frekar í 

framtíðinni.18  

 

2.4  Barátta fyrir handavinnukennslu sem skyldunámsgrein 

Ítrekaðar tilraunir Halldóru Bjarnadóttur til að fá handavinnu fellda inn í námskrá 

barnaskóla báru lengi vel ekki árangur. Árið 1928 skrifaði hún stjórn 

Kennarasambands Íslands og gerði tillögur um úrbætur í handavinnukennslu í 

barnaskólum. Hún lagði til að kosin yrði nefnd sem leggja ætti námskrártillögur fyrir 

kaupstaða- og sveitaskóla vegna handavinnukennslu. Jafnframt sendi hún greinargerð 

til frekari stuðnings máli sínu og segir alkunnugt að handavinna þroski bæði hug og 

hönd barna og sé góður undirbúningur fyrir ýmis verkleg störf. Handavinnu telur hún 

almennt orðna sjálfsagða þar sem mörg heimili eigi erfitt með að veita tilsögn í og 

stuðningur frá skólanum sé nauðsynlegur þar eins og í öðrum greinum. 

Handavinnukennsla sé orðin mjög misjöfn og komi sums staðar að litlu gagni og til 

lítils sé að kenna stúlkum eingöngu útsaum, nær væri að kenna þeim undirstöðuatriði í 

almennum saumaskap svo þær geti bjargað sér í lifinu. Þær þyrftu að læra prjón, hekl 

                                                 
16 Halldóra Bjarnadóttir 1919: 29. 
17 Halldóra Bjarnadóttir 1922: 19-20. 
18 Halldóra Bjarnadóttir 1922: 19-20. 
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og fataviðgerðir til að geta séð um fötin sín. Með því móti yrði handavinnan einhvers 

virði fyrir nemendur og aðstandendur þeirra. Halldóra telur glundroða ríkja á þessu 

sviði sem sé ósamboðinn þessari mikilvægu námsgrein og þess vegna verði 

fræðslumálastjórn að taka ákveðna stefnu í málinu. Hún segist ítrekað hafa lagt fram 

tillögur að fyrirkomulagi, byggðu á tuttugu ára reynslu, fyrir fræðslumálastjórn en án 

árangurs. Málið væri aðkallandi því nú sé nánast farið að kenna handavinnu um allt 

land með misjöfnum hætti.19 Þetta sýnir þrautseygju Halldóru að hún skyldi halda 

baráttu sinni ótrauð áfram þrátt fyrir endalausan mótbyr. 

 

2.5  Handavinnukennsla stúlkna á Norðurlandi 

Hér verður vikið að þeim hluta handavinnu sem lengi vel var talinn tilheyra 

verkahring konunnar og var því nær eingöngu kenndur stúlkum. Heitið handavinna 

verður notað áfram í þeirri umfjöllun. 

Í Barnaskóla Akureyrar fengu þó yngstu drengirnir að prjóna og sauma með 

stúlkunum.20 Svo sums staðar hafa drengir líka fengið tækifæri til að læra handavinnu. 

Í skólanum vou áhöld lögð til vegna handavinnunnar, m.a. saumavél sem notuð var í 

tveimur elstu deildunum. Stúlkurnar völdu sér verkefni sjálfar í samráði við kennara 

og greiddu fyrir áhöld og efni, s.s. tvinna, þræðigarn, stoppgarn, nálar og títuprjóna. 

Sjá nánar í verkefnaskrá í fylgiskjali nr. 1 

Stúlkurnar fengu oftast þrjú verkefni í prjóni, hekli og saumum sem þær unnu 

að hluta til heima en fengu tilsögn í skólanum. Halldóra segir að það þurfi æfðan 

kennara til að útbúa tíu til tuttugu stúlkur með alla þessa heimavinnu ef vel eigi að 

vera. 

Stúlkurnar lærðu ekki hannyrðir, og á hún þá líklega við útsaum, en merktu föt 

sem þær saumuðu. Í efstu deildum skólans lærðu stúlkur útprjón eftir að þær höfðu 

prjónað t.d. sokka og vettlinga. Inniskó með leðurbotnum saumuðu þær og fannst þá 

mikill sigur unninn. Einnig gerðu þær við fötin sín og skólabræðra sinna, stoppuðu og 

bættu, festu hnappa og hanka í yfirhafnir sínar, löguðu hnappagöt og pressuðu að 

lokum. Á vorin voru svo haldnar sýningar á handavinnu barnanna, u.þ.b. 900 munum 

sem 150 börn, stúlkur og drengir höfðu unnið.21 Samkvæmt þessari lýsingu lítur út 

                                                 
19 Halldóra Bjarnadóttir 1931: 58-59. 
20 Halldóra Bjarnadóttir 1919: 30. 
21 Halldóra Bjarnadóttir 1919: 30-31. 
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fyrir að stúlkur hafi fengið ágæta kennslu í handavinnu á Akureyri og sýningar á 

vinnu barnanna hafa að öllum líkindum verið til þess fallnar að vekja áhuga þeirra 

sem hana sáu, ekki síst barnanna sjálfra. 

Í Barnaskóla Akureyrar segir Halldóra að handavinnunámið sé börnunum kært 

og að þau hafi lagt sig mjög fram við það. Litlu stúlkurnar hafi langað til að halda 

áfram námi þegar skólavistinni lauk.22 Áhugi þeirra á handavinnu hefur líkast til 

vaknað við kennsluna og þó margt hafi verið kennt í barnaskólanum hefur þeim ekki 

þótt það nóg veganesti til framtíðar. Það er því ljóst að þörf hefur verið fyrir 

framhaldsnám í handavinnu á Norðurlandi.  

 

2.6  Möguleikar stúlkna til framhaldsnáms í handavinnu 

Handavinnunámskeið kvenna var stofnað 1913 til að uppfylla óskir kvenna sem vildu 

mennta sig á því sviði en aðsóknin óx og komust færri að en vildu. Árið 1917 höfðu 

níutíu stúlkur frá Akureyri notið kennslunnar auk fjörutíu og tveggja annars staðar af 

Norðurlandi.23 Kennt var sex mánuði á vetri og stóð hvert námskeið yfir í þrjá 

mánuði, þrjár klst. á dag og veitti kennarinn átta til tíu nemendum tilsögn. Á 

námskeiðunum var kvenna- og barnafatnaður saumaður, gert við föt, heklað og 

prjónað. Hannyrðir voru kenndar einn dag í viku og sýningar haldnar í lok hvers 

námskeiðs sem öfluðu skólanum vinsælda og sýndu fólki það fjölbreytilega verk sem 

þar var unnið. Námskeiðin voru styrkt af Akureyrarbæ, og Kvennasjóði Eyfirðinga.24  

Í Þingeyjarsýslu var einnig stofnað til kennslu í heimilisiðnaði, aðallega vefnaði, 

veturinn 1916-1917. Námskeiðið stóð í einn og hálfan mánuð í þremur félagsdeildum 

sambands Kvenfélags Þingeyinga og var styrkt af Heimilisiðnaðarfélagi Íslands. Í 

Hlín er sagt frá fundi Kvenfélagsins þar sem fram kom áhugi á að kennslunni yrði 

haldið áfram.25  

Heimilisiðnaðarnámskeið var haldið í Alþýðuskólahúsinu á Laugum í Reykjadal 

árið 1925 og var þar m.a. kenndur vefnaður og saumar. Nemendur í þeim greinum 

voru tólf og flestir komnir yfir tvítugt. Námskeiðið stóð yfir í tvo mánuði og voru 

unnar sjö stundir á dag. Í vefnaði var skrifuð vefnaðarfræði, kennt að setja upp vef, 

reikna út garn í hann og ýmsar aðferðir vefnaðar kenndar. Margir hlutir voru ofnir s.s. 
                                                 
22 Halldóra Bjarnadóttir 1917: 22. 
23 Halldóra Bjarnadóttir 1917: 22-23. 
24 Halldóra Bjarnadóttir 1917: 23. 
25 [Halldóra Bjarnadóttir] 1917: 22. 
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handklæði, borðdúkar, kommóðudreglar og bekkklæði með rósabragði, krossvefnaði, 

hálfgliti og hálfflosi, alls þrjátíu og átta stykki. Einnig voru saumuð föt af ýmsu tagi 

s.s. kjólar, buxur, kápur, skyrtur, dagtreyjur, svuntur, pils, drengjaföt, vesti, jakkar, 

einn upphlutur o.fl. alls áttatíu og níu flíkur. Sýning og samkoma var síðan í lok 

námskeiðsins og kom þar þó nokkur fjöldi fólks þrátt fyrir leiðindaveður.26  

Þátttaka í námskeiðunum, fjölbreytnin og ótrúlegt magn verkefna auk þess 

fjölda fólks sem kom á sýningarnar hlýtur að bera vott um að mikill áhugi hafi verið á 

handavinnu í Eyjafirði og Þingeyjarsýslu.  

Annar kostur sem stúlkur höfðu sem vildu læra handavinnu var að fara í 

kvennaskóla. Á árunum 1907-1911 starfaði húsmæðraskóli í Gróðrarstöðinni við 

Akureyri27 en eftir að hann var lagður niður var aðeins einn kvennaskóli á 

Norðurlandi, Kvennaskóli Húnvetninga á Blönduósi og var þar m.a. kennd 

handavinna. Veturinn 1916-1917 var kenndur ýmis konar fatasaumur og að teikna 

snið og sníða. Auk þess var kenndur hvítur og mislitur útsaumur, vírsaumur, hekl, 

prjón og fataviðgerðir og til þess varið fimmtán kennslustundum á hverri viku.28  

Þarna má því segja að hafi verið gott tækifæri fyrir stúlkur ef þær fengu 

inngöngu í skólann því gera má ráð fyrir að hann hafi varla getað annað umsóknum 

eftir skólavist á meðan ekki voru fleiri kvennaskólar á svo stóru svæði. 

 

2.7  Niðurstöður 

Um og eftir aldamótin 1900 var tímabil fólksflutninga úr sveit i þéttbýli hafið. 

Fólksfækkunin í sveitum var af mörgum talin grafa undan gömlu sveitamenningunni 

og þar með heimilisiðnaðinum. Iðjuleysi ungdómsins á mölinni þótti uggvænlegt og 

því var talið nauðsynlegt að virkja hann til þarfra verka. Þeir sem vildu endurreisa 

heimilisiðnaðinn töldu heillavænlegast að kenna börnum handavinnu og bjarga með 

því þjóðinni sjálfri og hinum dýrmæta menningararfi hennar. Áhyggjur manna af 

stöðu heimilisiðnaðarins hafa sennilega ýtt undir að handavinnukennsla var fyrr tekin 

upp í skólum. Halldóra Bjarnadóttir, skólastjóri Barnaskóla Akureyrar sem var 

áhugamanneskja um heimilisiðnað hafði mikil áhrif. Hún rak áróður fyrir kennslu 

handavinnu í barnaskólum í ræðu og riti og gerði ítrekaðar tilraunir til að fá hana 

                                                 
26 Helga Kristjánsdóttir, Arnór Sigurjónsson 1925: 41-42. 
27 Björg Einarsdóttir 1985: 152. 
28 Sigurrós Þórðardóttir 1917: 39. 
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viðurkennda í námskrá barnaskólanna en það hafðist þó ekki í gegn á fyrstu þrem 

áratugum aldarinnar. 

Helstu heimildir varðandi kennslu barna í handavinnu á Norðurlandi á þessu 

tímabili eru frá Halldóru komnar. Varla er því of mikið sagt að hún hafi verið 

frumkvöðull á þessu sviði a.m.k. á Norðurlandi. 

Ástæður þess hve erfiðlega gekk að fá handavinnukennslu viðurkennda 

námsgrein í barnaskólum gætu verið margar en líklegt er að skólarnir hafi í huga 

almennings og stjórnvalda fyrst og fremst átt að vera vettvangur bóklegs náms og 

margir talið að handavinnukennslu væri hægt að sinna á heimilum. En heimilin voru 

misjöfn og aðstæður til handavinnukennslu því ekki tryggar. 

Erfiðleikar við kennslu handavinnu í sveitaskólum sem oftast voru farskólar 

virðast raktir til kennaraskorts og þess stutta tíma sem sveitaskólar störfuðu. 

Halldóra færir ótal rök fyrir handavinnukennslu og henni virðist umhugað um 

þá nemendur sem erfiðara gengur með bóknám. Hún telur þá hugsanlega geta fundið 

tilgang með skólagöngunni ef þeir fái tækifæri til að spreyta sig á verklega sviðinu. 

Hún talar, eins og Jón Þórarinsson, um þá hvíld sem handavinna gefur frá bóklegu 

námi og að hún örvi hug og hönd nemenda og geti gagnast þeim seinna á ævinni á 

margan hátt. 

Handavinnu stúlkna virðist hafa verið vel sinnt í Barnaskóla Akureyrar. 

Verkefni þeirra voru margvísleg og til þess fallin að gera þær færar um að bjarga sér í 

lífinu en lengra hefur kennsla í barnaskólum ekki náð. 

Á Norðurlandi áttu stúlkur sem höfðu hug á að mennta sig í handavinnu að 

loknum barnaskóla sums staðar þess kost að sækja námskeið í húsmæðraskóla á 

Akureyri frá 1907-1911 og í kvennaskóla sem starfandi var á Blönduósi. Þó verður að 

telja líklegt að þessi úrræði hafi ekki verið nærri því fullnægjandi á svo stóru svæði. 
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3.  Sérmenntun kvenna 
Þessum kafla er ætlað að svara því hvernig hugmyndir voru um sérmenntun kvenna í 

upphafi tuttugustu aldar, hver tengsl milli kvennabaráttu og húsmæðrastefnu voru, 

hvernig hugmyndafræði húsmæðrastefnu og helstu talsmanna hennar birtust í 

þjóðernislegri húsmæðrastefnu og hvers vegna konur voru taldar þurfa annars konar 

menntun en karlar. Að lokum verður leitað svara við því hvernig þingeyskum konum 

gekk að berjast fyrir húsmæðraskóla og hverjar geti verið ástæður þess að málið náði 

loksins fram að ganga.  

 

3.1  Kvennaskólar, kvennabarátta og húsmæðrafræðsla 

Konur höfðu almennt lítil tækifæri til menntunar lengi vel en þegar fræðsla barna 

jókst með fjölgun barnaskóla á nítjándu öld kom fram áhugi á framhaldsnámi, m.a. 

hjá stúlkum. Kvennaskólar höfðu verið stofnaðir, sá fyrsti 1874 eins og áður er minnst 

á, til þess að þær gætu fengið almenna menntun. Í sérskólum, kvenna- eða 

húsmæðraskólum var fyrst og fremst lögð áhersla á verklega húsmæðrafræðslu.29 

Bóklegt nám var því í minnihluta og skólarnir að mestu leyti miðaðir við þær kröfur 

sem samfélagið gerði til kvenna.  

Meðal kvenréttindakvenna voru tvær stefnur, önnur og meginstefnan var 

siðferðisleg kvenréttindastefna þar sem konur gátu sameinað séreðli sitt og hlutverk 

hins pólitíska einstaklings. Hin stefnan var svokölluð húsmæðrastefna sem snerist um 

að húsmóðurhlutverkið væri aðalhlutverk kvenna í samfélaginu og henni fylgdi hinn 

íhaldssami armur kvenna. Töluverð átök urðu um þessar hugmyndir svo að á þriðja 

áratug tuttugustu aldar varð klofningur í kvennahreyfingunni og sú skoðun varð sífellt 

vinsælli að húsmóðurhlutverkið ætti að vera hið eina samfélagslega hlutverk kvenna.30 

Skiptar skoðanir voru um að hve miklu leyti húsmæðrafræðsla ætti að vera ráðandi í 

menntun kvenna. Sumir vildu sérskóla fyrir konur sem ekki væru húsmæðraskólar en 

aðrir færðu rök fyrir mikilvægi húsmæðra í þjóðernislegu tilliti og þar með sérstakri 

menntun þeim til handa.31 Húsmæðrafræðsla varð eitt aðal áhugamál 

                                                 
29 Einar Laxness 1995: 72-73. 
30 Sigríður Matthíasdóttir 2004: 365. 
31 Sigríður Matthíasdóttir 2004: 321. 
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kvennahreyfingarinnar og litu kvenréttindakonur á það sem eitt helsta baráttumál 

sitt.32  

 

3.1  Þrjár helstu baráttukonur húsmæðrafræðslu 

Þrjár helstu forystukonur íhaldssama armsins voru Sigrún P. Blöndal, Ragnhildur 

Pétursdóttir og Halldóra Bjarnadóttir og voru þær allar „...andlegir og veraldlegir 

leiðtogar íhaldsamrar þjóðernisstefnu og húsmæðrastefnu.“ og kepptust við að festa 

húsmóðurhlutverk kvenna í sessi en tóku sjálfar þátt í opinberu lífi með blaðaskrifum, 

fyrirlestrahaldi og stjórnmálaþátttöku.33 Það má velta því fyrir sér hvaða sýn þær 

höfðu á eigin þjóðfélagsstöðu. 

Sigrún P. Blöndal (1883-1944) frá Hallormsstað var einn helsti 

hugmyndafræðingur húsmæðrastefnunnar. Hún hafði verið einn vetur á 

Kvennaskólanum í Reykjavík og tvö ár í Lýðháskóla í Askov í Danmörku og hafði að 

auki sótt nokkur námskeið í heimilisiðnaði til Danmerkur. Hún kenndi m.a. 

handavinnu og vefnað á Eiðum í upphafi starfs síns við endurreisn íslensks 

heimilisiðnaðar og var forstöðukona húsmæðraskóla í Mjóanesi, síðar á Hallormsstað. 

Einnig var hún formaður Sambands austfirskra kvenna34 og skrifaði kennslubók í 

vefnaði sem notuð hefur verið víða um land. 

Sigrún var víðlesin og fylgdist mjög vel með þjóðmálum. Hún las bókmenntir 

jafnt íslenskar sem erlendar, s.s. Laxness, Gunnar Gunnarsson, Shakespeare, 

Dostojevski, Ibsen, Tolstoy, og síðast en ekki síst Meginstrauma í bókmenntum 19. 

aldar eftir Georg Brandes. Einnig las hún rit erlendra heimspekinga og fylgdist vel 

með heimsmálunum og las m.a. erlend vikublöð reglulega.35  

Hún hélt fyrirlestra og skrifaði í blöð og tímarit um tengsl húsmæðrastefnunnar 

við almennar þjóðfélagshugmyndir. Í Hlín 1927 telur hún flest störf kvenna þjóna 

þeim tilgangi að uppfylla þarfir líðandi stundar enda séu konur skapaðar til þess frá 

náttúrunnar hendi. Störf þeirra í þágu heimilisins varni þeim víðsýnis og komi í veg 

fyrir alhliða þroska þeirra og þessi takmörkun kosti konur meiri fórn eftir því sem 

þroskamöguleikar og löngun til þekkingar verði meiri. Allir þurfi að færa fórnir en 

konan líklega meiri en karlmaðurinn. Þetta sé hin eiginlega kvenfrelsisbarátta, 
                                                 
32 Sigríður Matthíasdóttir 2004: 249. 
33 Sigríður Matthíasdóttir 2004: 288-289. 
34 Sigurður Blöndal 1979: 191. 
35 Sigurður Blöndal 1979: 208-209. 
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baráttan milli langana til víðsýnis og þekkingar og þeirra skyldna sem lífið leggur 

konum á herðar. Þessi barátta verði ekki útkljáð með löggjöf en úrslit hennar séu svo 

mikilvæg að þjóðarheill sé að miklu leyti undir fórnfýsi konunnar komin. 

Óréttlætið, segir hún, sjaldan meira en þegar almenningsálitið metur konur sem 

hafa einhvern snefil af menntun meira en þær sem hafa fórnað sér fyrir skyldustörfin 

og enga menntun fengið þó ljóst sé að sumt af þessari menntun sé nánast einskis virði 

og til þess fallið að rugla þær í ríminu.  

Sigrún telur þjóðfélagið hafa látið starf konunnar í hinum þrönga hring sig engu 

skipta fram að þessu og segir það lágmarkskröfu að ríkið hlúi eins að sérmenntun 

kvenna og karla og styrki skóla þar sem konur geti tileinkað sér hagkvæmari 

vinnubrögð en tíðkast hafi og lært að skoða störf sín í nýju ljósi. Allir ættu að geta 

skilið að afkoma heimilanna skiptir máli því „þar er grunnurinn lagður að heill 

ríkis.“36  

Ragnhildur Pétursdóttir (1880-1961) var fædd í Engey í Kollafirði. Hún hlaut 

húsmæðramenntun í Noregi og gekk þar í Lýðháskóla. Hún starfaði um skeið sem 

farkennari í matreiðslu á Suðurlandi á vegum Búnaðarfélags Íslands og var kúabóndi 

á Háteigi við Reykjavík. Hún var einn stofnenda Heimilisiðnaðarfélags Íslands og sat 

þar lengi í stjórn. Hún var ein helsta forystukona íslenskrar kvennahreyfingar.37  

Á öðrum landsfundi kvenna sem haldinn var á Akureyri 1926 og talinn er hafa 

markað þáttaskil í menntunarmálum kvenna var Ragnhildur Pétursdóttir kosin í nefnd 

til að starfa að fræðslumálum í landinu. Skorað var á kvenfélög og konur að vinna að 

róttækum úrbótum á sérmenntun kvenna á Íslandi. Ragnhildur hélt svo erindi á 

búnaðarþingi 1927 um það málefni og rakti hvort hússtjórn og matreiðlsa ætti að 

verða „þegnskyldunám“ fyrir konur.38 Það varð til þess að stjórn Búnaðarfélagsins 

skipaði nefnd til að athuga stöðu húsmæðrafræðslu í landinu og var Ragnhildur ein 

nefndarmanna ásamt Guðrúnu J. Briem og Sigurði Sigurðssyni búnaðarmálastjóra. Í 

áliti nefndarinnar 1929 kom fram að Íslendingar stæðu nágrannaþjóðunum langt að 

baki í húsmæðrafræðslu og gerði nefndin þær kröfur til Búnaðarfélagsins að það bætti 

úr ástandinu.  

Búnaðarfélagið komst að þeirri niðurstöðu að þar sem það hefði ekki unnið sem 

skyldi að þessu máli og konur hefðu fengið stjórnmálaréttindi eins og karlar væri 

                                                 
36 Sigrún P. Blöndal 1927: 65-66. 
37 Björg Einarsdóttir 1986: 389-399. 
38 R[agnhildur] P[étursdóttir] 1927: 59. 
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sjálfsagt að veita þeim fjárumráð til að sinna þessu verkefni. En fjárveitingarvaldið sá 

sér það ekki fært fyrr en konur hefðu komið á sambandi milli kvenfélaga í landinu. 

Ragnhildur var í forsvari stofnunar Kvenfélagasambands Íslands sem stofnað 

var 1930 með það fyrir augum að „vinna að þjóðþrifum og að heill lands og lýðs“ eins 

og hún komst að orði.  

Í Hlín 1931 lagði Ragnhildur sérstaka áherslu á ábyrgð kvenna á siðferði 

þjóðarinnar og undirstöðu þess, uppeldi barnanna sem yrði að vera traust. Heimilum 

fækkaði sem hefðu verið leiðandi í uppeldi og menningu þjóðarinnar en 

húsmæðraskólarnir kæmu í staðinn og ættu að líkjast heimilum eins og mögulegt væri 

og það sem þar væri gert ætti að gagnast sveitalífinu.39 

Halldóra Bjarnadóttir (1873-1981) var fædd í Húnavatnssýslu og var á sinni tíð 

meðal menntuðustu kvenna landsins. Hún starfaði sem kennari í Noregi frá 1900-1908 

og sem skólastjóri Barnaskóla Akureyrar 1908-1918 þar sem hún kom á fót kennslu í 

handavinnu sjá nánar í kaflanum hér á undan. Hún var heimilisiðnaðarráðunautur 

almennings og ferðaðist um landið með, sýningar, námskeið og leiðbeiningar í 

heimilisiðnaði. Hún stofnaði Tóvinnuskólann á Svalbarði 1946 og rak hann til 1955.40 

Auk þess var hún formaður Sambands norðlenskra kvenna og ritsjóri kvennaritsins 

Hlínar, boðbera húsmæðrafræðslu.  

Halldóra lagði áherslu á að hlutverk kvenna væri uppbygging heimila sem 

varðveittu menningararf þjóðarinnar og íslenska sveitamenningu. Hún barðist fyrir 

endurreisn íslensks heimiliðnaðar og hamraði stöðugt í ræðu og riti á tengslum milli 

heimilanna og íslensks þjóðernis.41 Heimilið taldi hún máttarstólpa samfélagsins og 

væru þau góð væri þjóðfélaginu borgið.42 En samt sem áður tók hún ekki þátt í 

hefðbundnu heimilishaldi og var sjálf stöðugt á ferð og flugi. Hún sendi konum 

misvísandi skilaboð með því að boða íhaldsemi og kyrrstöðu annars vegar og framrás 

og hreyfingu hins vegar.43  

Samkvæmt þeirri stefnu sem boðuð var í Hlín áttu konur að verjast spillingu 

nútímaáhrifa og bera þjóðbúning til að undirstrika tengslin við fortíðina. Lífsgildi 

kvenna áttu eingöngu að mótast af þjóðlegum hefðum.44  

                                                 
39 Ragnhildur Pétursdóttir 1931: 89. 
40 Vilhj. S. Vilhjálmsson 1960: 183-184. 
41 Sigríður Matthíasdóttir 2004: 282-288. 
42 Halldóra Bjarnadóttir 1928: 100. 
43 Áslaug Sverrisdóttir 2001: 299. 
44 Sigríður Matthíasdóttir 2004: 286-287. 
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Halldóra kynntist Ragnhildi Pétursdóttur í Noregi og tókst með þeim vinátta 

sem entist alla þeirra ævi og bjó Halldóra hjá Ragnhildi á Háteigi í ellefu ár. Þær áttu 

sér þá sameiginlegu hugsjón að lyfta menningu íslenskra heimila á hærra stig. 45  

Halldóra var einnig í vinskap við Sigrúnu Blöndal og dvaldi hjá henni á ferðum 

sínum um Austurland. Þær unnu saman að heimilisiðnaðarsýningunni 1930 og hittust 

oft vegna útgáfu vefnaðarbókar Sigrúnar og síns sameiginlega áhugamáls, 

endurreisnar íslensks heimilisiðnaðar.46 Áhrif allra þessara kvenna hafa að öllum 

líkindum verið mjög mikil í mótun húsmæðrafræðslu . 

 

3.3  Þjóðernisleg húsmæðrastefna 

Á þriðja áratug tuttugustu aldar þótti þjóðernislegt hlutverk kvenna skipta meginmáli í 

umræðum um húsmæðrafræðsluna. Verkahringur kvenna væri svo vandasamur og 

víðtækur í hinum andlega og efnalega þætti þjóðlífsins að leggja þyrfti áherslu á 

fræðslu til að veita konum sem best skilyrði svo að þær stæðust kröfurnar sem gerðar 

væru til þeirra sem húsmæðra. Áhersla var lögð á tengsl milli húsmóðurstarfsins og 

framtíðar þjóðarinnar sem best yrði borgið ef hún ætti rætur sínar á góðum heimilum. 

Þannig varð móðurstarfið grundvöllur menningar þjóðarinnar.47 Húsmæðrunum var 

ætlað uppeldishlutverkið á heimilunum og þess vegna voru þarfir kvenna taldar aðrar 

en karla hvað nám snerti en samt sem áður áttu konur að ala karlmennina upp. „Og 

hver er menning manna,/ ef menntun vantar snót.“48 er spurning sem vaknar þegar sú 

staðreynd blasir við að menntun kvenna átti að einskorðast við uppeldi og 

heimilishald. Veitti konum nokkuð af meiri víðsýni til þess að geta innt betur af hendi 

það sem þeim var ætlað? „Í sálarþroska svanna/ býr sigur kynslóðanna.“49 Samkvæmt 

þessu hefur Matthías Jokcumsson verið langt á undan sinni samtíð varðandi skilning á 

konum sem skynsemisverum því að enn á þriðja áratug síðustu aldar voru uppi 

efasemdir um það eins og sjá má í skrifum Aðalbjargar Sigurðardóttur þar sem hún 

varpar þeirri skoðun fram að konan „…hugsi með hjartanu, en ekki heilanum.“50  

Rætt var æ meira um þjóðernislegt hlutverk kvenna og að hið „þjóðlega 

siðferði“ byggðist fyrst og fremst á því að mæður og húsmæður inntu starf sitt 
                                                 
45 Björg Einarsdóttir 1986: 390. 
46 Sigurður Blöndal 1979: 212.  
47 Sigríður Matthíasdóttir 2004: 332-333. 
48 Matthías Jochumsson 1956-1958: 244. 
49 Matthías Jochumsson 1956-1958: 244. 
50 Aðalbjörg Sigurðardóttir 1926: 302. 
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sómasamlega af hendi. Hinn íhaldssami armur og ráðamenn þjóðarinnar sameinuðust 

um þá skoðun að „grundvöllur þjóðernisins hvíldi á herðum íslenskra húsmæðra.“ 

Þannig varð húsmæðrastefnan hluti af íhaldssamri þjóðernisstefnu og sveitahyggju 

sem nefnd hefur verið þjóðernisleg húsmæðrastefna og varð ráðandi á 

millistríðsárunum.  

Þetta höfðaði til ráðamanna landsins og Jónas Jónsson frá Hriflu áleit 

húsmæðrafræðslu til þess fallna að styrkja sveitirnar eins og héraðsskólarnir áttu að 

gera og taldi þess vegna stuðning Alþingis við húsmæðrafræðsluna eitt af 

mikilvægustu afrekum þess 1926-1927. Húsmæðraskólarnir sem risu á seinni hluta 

þriðja áratugarins byggðust á hugmyndafræði þessarar stefnu.51 Þar var bókleg 

kennsla yfirleitt lítil. Íslenska var nánast eina bóklega fagið sem ekki tengdist 

verklegri kennslu þar sem hún var svo stór þáttur í þjóðlegu uppeldi.52 

 

3.4  Sérmenntun kvenna í Suður-Þingeyjarsýslu 

Menntun kvenna hafði lengi verið áhugamál hjá konum í Þingeyjarsýslu og þegar árið 

1901 söfnuðu þær undirskriftum í öllum hreppum sýslunnar þar sem óskað var eftir 

fjárveitingu frá Alþingi til stofnunar húsmæðraskóla á Norðurlandi. Skjalið var síðan 

lagt fyrir Búnaðarþing það sama ár en bar ekki árangur.53  

Ung og áhugasöm kona, Jóninna Sigurðardóttir (1879-1962) frá Draflastöðum í 

Fnjóskadal hóf farkennslu í Þingeyjarsýslu og kenndi m.a. hússtjórn og matreiðslu. 

Hún hafði þá nýlega stundað nám við húsmæðraskóla á Norðurlöndum. Á þeim tíma 

var kennsla í matreiðslu og heimilishaldi að hefjast þar ytra og líktist farskólahaldi á 

Íslandi og var Jóninna hvött til að koma slíkri kennslu á fót hér heima. Kennslan hófst 

á Halldórsstöðum í Kaldakinn haustið 1903 og vakti mikla hrifningu. Farkennslunni 

sinnti Jóninna þrjá vetur og á þeim tíma þróuðust hugmyndir hennar í þá átt að betra 

væri að hafa fastan húsmæðraskóla. Í byrjun ársins 1905 hélt hún námskeið á 

Stóruvöllum í Bárðardal og voru þar flestar yngri konur sveitarinnar. Jóninna hvatti 

konurnar eindregið til að stofna með sér samtök til eflingar menningar og félagsmála 

kvenna auk þess markmiðs að vinna að stofnun húsmæðraskóla.54 

                                                 
51 Sigríður Matthíasdóttir 2004: 366. 
52 Sigríður Matthíasdóttir 2004: 335. 
53 Helga Kristjánsdóttir 1933: 28. 
54 Björg Einarsdóttir 1986: 146-150. 
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Þann 7. júní 1905 var Kvenfélag Suður-Þingeyinga stofnað á fundi á Ljósavatni 

í Ljósavatnsskarði. Árið 1945 var nafni þess breytt í Kvenfélagasamband Suður-

Þingeyinga og verður nefnt Kvenfélag hér. 

Konur úr Bárðardal boðuðu til fundarins og sóttu hann þrjátíu og fjórar konur 

víðsvegar úr héraðinu og var tilgangurinn að stofna kvenfélag og ræða um stofnun 

húsmæðraskóla. Í bréfum frá konum úr sýslunni sem bárust á fundinn kom fram að 

ekki lægi á að hugsa um húsmæðraskóla heldur vildu þær námskeiðahald í formi 

farkennslu. Í einu bréfanna stóð að konur væru tæplega nógu þroskaðar til að geta nýtt 

sér skóla af þessu tagi. Fundarkonur voru þessu ósammála og var skoðun þeirra sú að 

slík stofnun væri löngu tímabær.55  

Á þessum fundi var Jóninna Sigurðardóttir kosin forstöðukona og samþykkt 

svohljóðandi tillaga í hússtjórnarskólamálinu: „Fundurinn telur mjög æskilegt að 

hússtjórnarskóli verði settur á stofn í þessari sýslu. En sameini sýslan sig við aðrar 

sýslur, er það eindreginn vilji fundarins að skólinn verði ekki búsettur í kaupstað.“56 

Húsmæðraskóli í sveit hefur því verið það sem stefnt var að í upphafi. 

Tveimur árum síðar, þ.e. árið 1907 voru lög Kvenfélagsins samþykkt á 

aðalfundi. Þar segir m.a. að tilgangur félagsins sé að efla félagslega samvinnu kvenna 

með það fyrir augum að vekja áhuga þeirra sjálfra og almennings á að efla sjálfstæði 

kvenna út á við og auka almenna menntun þeirra. Þá aðallega í þeim greinum sem 

heyra undir sérstakan verkahring þeirra.57 Líklegt má telja að á þessum tíma hafi 

almenningur talið að konur ættu ekki að hafa sig mikið í frammi út á við og halda sig 

frekar til hlés. Lengra hafa þær varla getað seilst í menntunarkröfum en varðandi það 

sem þegar var talið tilheyra verkahring þeirra og álitið það þjóðfélagslega skyldu sína. 

 

3.5  Barátta þingeyskra kvenna fyrir húsmæðraskóla 

Bygging húsmæðraskóla var frá upphafi takmark Kvenfélagsins og árið 1907 var Pétri 

Jónssyni á Gautlöndum, þáverandi þingmanni héraðsins, falið að leggja fram 

undirskriftarskjal á Alþingi varðandi stofnun húsmæðraskóla í sveit á Norðurlandi og 

ári síðar að leggja fram frumvarp um stofnun húsmæðraskóla fyrir Norður- og 

                                                 
55 HHús. OP/25-2. 
56 HHús. OP/25-2. 
57 Kristjana Árnadóttir 1975: 12. 
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Austurland sem hefði aðsetur í Þingeyjarsýslu og bar hvorugt árangur.58Þingeyskar 

konur fluttu erindi um húsmæðraskólamálið og skrifuðu um það í blöð, bæði innan 

sýslu og utan. Í Framtíðinni, blaði Kvenfélagsins birtist árið 1911 grein í kjölfar 

einnar misheppnaðrar tilraunar til að fá Alþingi til að samþykkja rekstur 

húsmæðraskóla, en þá voru þegar tveir bændaskólar ríkisreknir á landinu, og þótti 

konum að nú væri röðin komin að þeim að fá sérskóla. Þar segir: 

 

...eigi lítur út fyrir að þingið, sem á svo margar fagrar ræður á blöðum sínum um þær 

margbreyttu, vandasömu og helgu skyldur konunnar, telji það skyldu sína að rjetta henni 

örfandi eða styrkjandi hönd, eins og þá ætla mætti nú á þessum tímum, þegar það þó með 

annarri hendinni vill rjetta henni sín mannrjettindi, í það minnsta í orði. 

Það eru eigi önnur ráð en að taka þessu með ró og láta tímann leiða í ljós hvað verður á borði.59 

 

Síðar í sömu grein segir að í sumum sýslum sé fleiri en einn ríkisstyrktur skóli. „Við 

konur í Þingeyjarsýslu getum því sótt fast eftir þessum skóla og með bestu samvisku 

yfir því að við förum eigi fram á neina fjarstæðu, þó við með fullri einurð krefjumst 

að fá hann settan niður hjer í sýslu.“60 Undir þetta skrifar K. M. sem sterkar líkur eru 

til að sé Kristbjörg Marteinsdóttir í Ystafelli. 

Í erindi sem Hólmfríður Pétursdóttir frá Gautlöndum flutti á aðalfundi 

Bandalags kvenna í Reykjavík árið 1918 kemur fram að helst sé þörf á umbótum í 

hússtjórnarmenntun þar sem stofnaðir yrðu húsmæðraskólar sem fullnægðu kröfum 

sem gerðar væru til húsmæðra í sveit eins og kaupstað.61  

Þó að konur hefðu aðgang að almennum opinberum skólum þótti mörgum að 

meira þyrfti að koma til. Unnur Jakobsdóttir frá Hólum í Reykjadal segir í Hlín árið 

1922:  

 
En þegar nú þess er gætt, að starfsvið konunnar hlýtur jafnan að verða alt annað en 

karlmannsins, og þess, hversu afar mikilsvert það er, að það starf sje vel af hendi leyst, þá 

getur engum blandast hugur um, að það starf krefst undirbúningsmentunar, sem ekki fæst í 

neinum almennum mentaskóla, hverju nafni sem nefnist. 62 

 

                                                 
58 Helga Kristjánsdóttir 1975: 24-25.  
59 HHús. HRP 129-5. 
60 HHús. HRP 129-5. 
61 „Fundargerð aðalfundar Bandalags kvenna í Reykjavík“ 1918: 13. 
62 Unnur Jakobsdóttir 1922: 44-45. 
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Konurnar þurfi því fyrst og fremst að berjast fyrir því að fá húsmæðraskóla sem 

undirbúi þær fyrir störfin sem bíða þeirra, þ.e. sem mæðra og húsmæðra.63 Konur 

þurfi sérskóla þar sem áhersla sé lögð á menntun í samræmi við stöðu þeirra.  

Árið 1917 hafði Alþingi lofað að greiða tvo þriðju hluta kostnaðar við byggingu 

húsmæðraskóla í nágrenni Akureyrar þegar frumvarp sem Þingeyingar, Eyfirðingar og 

Skagfirðingar stóðu að um stofnun húsmæðraskóla á Norðurlandi varð að lögum en 

ekki tilgreint hvar skólanum yrði valinn staður.  

Árið 1920 leit út fyrir að húsmæðraskólinn yrði byggður á Akureyri og því var 

ákveðið á fundi Kvenfélagsins að ganga til liðs við Samband þingeyskra ungmenna 

sem þá barðist fyrir stofnun alþýðuskóla í Þingeyjarsýslu. Samþykkt var að leggja 

fram fé til hans að því tilskyldu að þar yrði komið á fót húsmæðradeild. Fé var svo 

safnað til skólabyggingarinnar með samskotum innan Kvenfélagsins.64 Alþýðuskólinn 

var byggður á Laugum í Reykjadal, oftast nefndur héraðskóli og verður það gert hér 

framvegis. Starfsemi skólans var hafin en engin aðstaða var til reksturs 

húsmæðradeildar og ekki gert ráð fyrir því á fjárlögum. 

Vegna tilmæla Kvenfélagskvenna var matreiðsla kennd í skólaeldhúsinu fyrsta 

heila skólaárið, þ.e. 1925–1926 og var ráðinn til þess húsmæðrakennari. Sex stúlkur 

völdu matreiðslu sem aðalnám en skilyrði til kennslunnar reyndust ekki vera fyrir 

hendi og þetta fyrirkomulag var því engin lausn til frambúðar. 

Með árunum virðist sem dofnað hafi yfir baráttuhug Kvenfélagsins við 

síendurtekin vonbrigði. Í Framtíðinni árið 1925, segir að varla hafi 

húsmæðraskólamálið verið líklegt til að ná fram að ganga á þeim erfiðu tímum sem 

verið höfðu. Kvenfélagið hafi átt virkan þátt í því að samþykkt voru lög á Alþingi um 

húsmæðraskóla á Norðurlandi og ekki sé við félagið að sakast þó það hafi ekki gengið 

hart eftir þessu máli við landstjórnina „þegar þing og stjórn veit ekki sitt rjúkandi ráð í 

því öngþveiti, sem fjármál landsins eru komin í.“ Félagið hafi í bili ætlað að sætta sig 

við hugsanlega húsmæðradeild við héraðsskólann.65 Líklega er það Hólmfríður 

Pétursdóttir frá Gautlöndum sem skrifar en hún var formaður Kvenfélagsins í 45 ár. 

Í Staðardeild Framtíðarinnar 1926 birtist greinin „Húsmæðraskólinn“. Þar voru 

skrifuð hvatningarorð til Kvenfélagskvenna um að halda baráttunni áfram og gefast 

ekki upp þó ekkert hafi áunnist í tuttugu ár. Þar eru rök færð fyrir því að gott geti 

                                                 
63 Unnur Jakobsdóttir 1922: 45. 
64 Helga Kristjánsdóttir 1975: 25. 
65 H[ólmfríður] P[étursdóttir] 1975: 292. 
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verið að húsmæðraskólinn sé undir sama þaki og héraðsskólinn. Greinarhöfundur 

virðist ekki vera í Kvenfélaginu en hefur augljóslega fylgst vel með gangi þessa máls 

og er í hópi þeirra sem vilja ekki leggja árar í bát. Hann segir að nú sé „jarðvegurinn 

betri til sáningar og uppskeru...“. Seinna segir hann: „Enginn stórsigur fæst án baráttu 

og fórnar. Og ég vona að ljósþráin sé svo öflug í sálum ykkar að þið yfirgefið ekki 

þetta hugsjónamál ykkar, fyr en fullur sigur er unninn.“66 Undir þetta er ritað „J“ og af 

skrifunum að dæma er ekki ljóst hvort hér er á ferðinni karlmaður eða kona en það 

lítur út fyrir að greinarhöfundur sé víðlesinn og vel kunnugur þjóðmálum. En þetta var 

einmitt um sama leyti og húsmæðrastefnan varð hluti af íhaldssamri þjóðernisstefnu 

og sveitahyggju svo úr varð þjóðernisleg húsmæðrastefna og þar með líklegra að 

ráðamenn þjóðarinnar sem aðhylltust þessa stefnu sæu nú ástæðu til að verða við 

óskum um húsmæðraskóla.  

Í Reykdæladeild Framtíðinnar, birtist sama ár grein eftir Helgu Kristjánsdóttir 

frá Halldórsstöðum, kennara við héraðsskólann á Laugum. Þar viðraði hún þá 

hugmynd að byggt yrði sérstakt hús fyrir húsmæðradeild á Laugum.67 Uppástungan 

var lögð fyrir aðalfund Kvenfélagsins og ákveðið að hefja barátta fyrir byggingu 

sérstaks húss fyrir húsmæðradeild. Helga Kristjánsdóttir, Hólmfríður Pétursdóttir og 

Kristbjörg Marteinsdóttir voru kosnar í undirbúnings- og framkvæmdanefnd sem 

ætlað var að fá samþykki stjórnvalda fyrir byggingunni, sækja um og afla fjár til 

framkvæmda, láta gera kostnaðaráætlun og láta teikna væntanlegt skólahús.  

Teikning af litlu skólahúsi og áskorun voru send Alþingi um helmings 

fjárveitingu á móti framlögum heima fyrir. Þessu var hafnað en þingeyskar konur 

gáfust ekki upp og skólahugmyndin átti eftir að breytast og varð að sjálfstæðum 

húsmæðraskóla í nágrenni við héraðsskólann á Laugum. 

Ný umsókn var lögð fram á Alþingi árið 1927 og enn var óskað eftir að ríkið 

greiddi helming kostnaðar við bygginguna. Því var hafnað en lofað að greiða tvo 

fimmtu hluta af kostnaði á móti héraði. Þingeyskar konur urðu fyrir miklum 

vonbrigðum og sáu enga leið til að afla þess fjár sem á vantaði. Alþingi var því send 

ný áskorun sama ár samkvæmt ráðleggingum þingmanns héraðsins, Ingólfs 

Bjarnasonar, og var þá loksins samþykkt að ríkið greiddi helming 

byggingarkostnaðar.68 Í ljósi þessarar niðurstöðu og þess að lög frá 1917 þar sem ríkið 

                                                 
66 HHús. HRP 129-1.  
67 Helga Kristjánsdóttir 1975: 26. 
68 Helga Kristjánsdóttir 1975: 26-27. 
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lofaði að greiða tvo þriðju hluta kostnaðar voru í gildi vaknar sú spurning hvort konur 

hafi talist til jaðarhópa samfélagsins þar sem viðtekin venja virðist að skera niður. 

 

3.6  Skólabyggingin 

Undirbúningsnefnd sneri sér til stjórnar héraðsskólans á Laugum til að afla 

lóðaréttinda og var málaleitunin afgreidd þann 2. nóv. 1927.  

Jónas Jónsson frá Hriflu sem þá var ný orðinn dómsmálaráðherra skipaði þrjá 

menn í byggingarnefnd til að starfa ásamt undirbúningsnefndinni, þá Björn 

Sigtryggsson, Sigurð Bjarklind og Arnór Sigurjónsson. Undirbúningur 

skólabyggingarinnar gat nú loksins hafist af fullum krafti.  

Dómsmálaráðherra sem jafnframt var kennslumálaráðherra fékk Guðjón 

Samúelsson húsameistara ríkisins til að gera endanlega teikningu og var skólinn 

miðaður við tólf námsmeyjar og tvo kennara og þótti nefndarkonum húsið of lítið og 

gerðu tillögu um stækkun en hún náði ekki fram að ganga. Bygging hússins hófst svo 

vorið 1928 og lauk vorið 1929.69  

Það er freistandi að álykta útfrá þeirri staðreynd að Jónas frá Hriflu sem var ný 

tekinn við ráðherraembætti og var jafnframt heimamaður auk þess sem hann aðhylltist 

þjóðernislega húsmæðrastefnu, eins og fram er komið, hafi beitt sér fyrir framgangi 

þessa máls. 

Kvenfélagið safnaði framlögum heima í héraði og sýslan gaf loforð um 5.000 kr 

en bætti síðan 4.000 kr. við árið 1929. Sjö deildir Kvenfélagsins. lofuðu 5.800 kr. auk 

þess sem menningarsjóður félagsins var lagður fram að upphæð 3.500 kr. 

Lokaframlög ríkis og Suður-Þingeyjarsýslu til byggingar húsmæðraskólans og 

innbús hans námu því um 20.000 kr frá hvoru um sig. 

Á aðalfundi Kvenfélagsins þann 20. júní árið 1929 voru þær Védís Jónsdóttir, 

Hólmfríður Pétursdóttir og Helga Kristjánsdóttir kosnar í skólaráð húsmæðraskólans 

en landsstjórn tilnefndi Sigurð Bjarklind og Björn Sigtryggsson.70  

 

                                                 
69 Helga Kristjánsdóttir 1975: 27-28. 
70 Helga Kristjánsdóttir 1975: 27-30. 
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3.7  Niðurstöður 

Í upphafi tuttugustu aldar kom fram aukinn áhugi kvenna á menntun samhliða 

kvennabaráttu. Konur vildu hafa möguleika til sérmenntunar eins og karlar en innan 

kvennahreyfingarinnar voru skiptar skoðanir um það hvers konar menntun hentaði 

best. Miklar vangaveltur voru um eðli og hlutverk kvenna og varð sú skoðun ríkjandi 

að móður og húsmóðurhlutverkið væri aðalhlutverk þeirra í samfélaginu. Þar af 

leiðandi átti menntun kvenna að miðast við þjóðfélagsstöðu þeirra. Því virðist sem að 

hugmyndir kvenna um að komast út fyrir þann hefðbundna ramma sem þær höfðu 

lifað innan hafi að einhverju leyti runnið út í sandinn eða lotið í lægra haldi fyrir 

hugmyndum um húsmæðrahlutverkið. 

Að mati íhaldssama arms kvennahreyfingarinnar voru konur ábyrgar fyrir 

framtíð þjóðarinnar og uppeldi á heimilunum. Þær Sigrún P. Blöndal, Ragnhildur 

Pétursdóttir og Halldóra Bjarnadóttir aðaltalsmenn þessa íhaldssama arms töldu 

sérmenntun kvenna nauðsynlega og það varðaði þjóðarheill að vel væri að henni 

staðið. Sigrún taldi að konur hefðu gleymst í hinum þrönga verkahring sínum og vildi 

hefja starf þeirra til vegs og virðingar með því að mennta þær og gera þær sáttari við 

hlutskipti sitt um leið. Konur áttu umfram allt að menntast en að vissu marki, 

menntunin átti verða á þjóðlegum nótum og snúast fyrst og fremst um það sem laut að 

uppeldi og heimilishaldi. 

Húsmæðrastefnan varð hluti af íhaldssamri þjóðernisstefnu og sveitahyggju og 

fékk nafnið þjóðernisleg húsmæðrastefna. Á þriðja áratug aldarinnar varð 

þjóðernislegt hlutverk kvenna því aðalatriði .Samkvæmt því varð að byggja uppeldi á 

þjóðlegum gildum gamla sveitasamfélagsins og halda í heiðri það sem sannarlega 

væri íslenskt Samkvæmt þjóðernislegri húsmæðrastefnu var húsmæðraskólum ætlað 

að búa konur undir að ala upp sanna Íslendinga. 

Í Þingeyjarsýslu hófu konur snemma baráttu fyrir húsmæðraskóla og stofnuðu 

Kvenfélag árið 1905 m.a. í þeim tilgangi. Þær reyndu árangurslaust í rúm tuttugu ár að 

fá ríkið til að veita fé til reksturs og byggingar húsmæðraskóla. Það var svo ekki fyrr 

en 1927 að málið komst á skrið og liggur beinast við að tengja það 

viðhorfsbreytingum hjá ráðamönnum þjóðarinnar þegar þeir höfðu áttað sig á því að 

menntun kvenna samkvæmt þjóðernislegri húsmæðrastefnu féll að íhaldssamri 

þjóðernisstefnu og sveitahyggju þeirra. Þáttur Jónasar frá Hriflu hefur að öllum 

líkindum einnig verið stór í málinu og haft þau áhrif að ríkið fékkst loksins til að 
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greiða helming kostnaðar á móti héraði og er sennilegt að erfiður fjárhagur landssjóðs 

hafi ráðið því að ekki var farið eftir gildandi lögum og tveir þriðju hlutar kostnaðar 

greiddir. Konur hafa á þessum tíma líklega tilheyrt jaðarhópum sem viðtekin venja 

virðist vera að skera niður hjá fyrst ef peningar eru ekki nægir.  

Þingeyskar konur sýndu og sönnuðu að þær létu ekki bugast þó hindranir yrðu á 

vegi þeirra og söfnuðu því fé sem upp á vantaði og húsmæðraskóli var fullbyggður á 

Laugum í Reykjadal vorið 1929.  
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4.  Húsmæðraskóli Þingeyinga 
Þessum kafla er ætlað að svara því hvernig uppbygging Húsmæðraskóla Þingeyinga 

sem fyrirmyndarheimilis gekk fyrir sig, hvernig skólastarfið var byggt upp og hvort 

það hafi verið í anda þjóðernislegrar húsmæðrastefnu. Þá er athugað hvernig saga 

fyrstu forstöðukonu skólans setur svip sinn á sögu hans, hvaða breytingar stækkun 

skólans hafði í för með sér fyrir skólastarfið, hvernig handavinnukennslu var háttað, 

hvaða breytingar urðu á skólahaldi upp úr 1970 og að lokum hvers vegna tilraunir til 

að aðlaga skólann að breyttum þörfum samfélagsins skiluðu ekki árangri. 

 

4.1  Uppbygging fyrirmyndarheimilis í sveit  

Kristjana Pétursdóttir frá Gautlöndum var fengin til að taka að sér skólastjórastöðu við 

Húsmæðraskóla Þingeyinga á Laugum og hafði þá verið skólastjóri Kvennaskólans á 

Blönduósi frá árinu 1924. Henni treystu þingeyskar konur allra best til að setja á stofn 

hinn langþráða húsmæðraskóla, samkvæmt þeirri skólahugsjón að sameina heimili og 

skóla þar sem þjóðleg, hagnýt, framsýn, og lifandi sveitamenning skyldi dafna. 

Kristjana flutti að Laugum í ágúst árið 1929 en hafði þó verið með í ráðum 

varðandi búnað skólans frá upphafi. Hún og systir hennar, Hólmfríður, sem sat í 

skólaráði, lögðu mikið upp úr því að húsgögn skólans yrðu smíðuð heima í héraði. 

Kristjana teiknaði húsgögn með hliðsjón af teikningum Ríkarðs Jónssonar, 

myndhöggvara og fékk Gunnar Jónatansson, smið og bónda, á Reykjum í Fnjóskadal 

til að smíða allar innréttingar og húsgögn fyrir skólann, m.a. lokrekkjur í herbergi 

námsmeyjanna. Einnig lét hún vefa áklæði, gluggatjöld, voðir á stóla og bekki, 

bekkábreiður, refla á borð, matar- og kaffidúka, handklæði og diskaþurrkur fyrir 

skólann.71 Sigurbjörg Jónsdóttir á Litlu-Strönd og Helga Kristjánsdóttir kennari við 

héraðsskólann á Laugum unnu mikið af þessum vefnaði og hjálpuðu einnig til við 

vefnaðarkennslu á fyrstu árum skólans.72 Í kjallara skólans var band litað og í 

vefstofunni gengu rakgrindin og vefstóllinn nánast stanslaust. Þar unnu konur úr 

Bárðardal, þær Kristín Jónsdóttir frá Bjarnarstöðum og Marína Baldursdóttir frá 

                                                 
71 Dagbjört Gísladóttir 1975: 31. 
72 HHús. E-684/13. 
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Lundarbrekku fram að skólasetningu.73 Einnig unnu þingeyskir nemendur Kristjönu 

úr Kvennaskólanum á Blönduósi að litun bands, vefnaði og saumum.74 

Allir gerðu eins vel og þeir gátu og Kristjönu var mikið kappsmál að hægt væri 

að hefja skólastarfið sem fyrst. „Það er svo lengi búið að bíða eftir honum,“ sagði hún. 

Vinkona Kristjönu sem tók þátt í undirbúningi skólans sagði eftir á að sér hefði virst 

það helst vaka fyrir Kristjönu að skapa hlýlegt, fallegt og hentugt heimili sem ekki 

væri of erfitt fyrir væntanlega nemendur að líkja eftir.75 Þetta var ævintýri líkast sagði 

Dagbjört Gísladóttir og skólinn varð sannkallað „fyrirmyndarheimili í sveit.“76 Hann 

var frá upphafi bæði smekklegur og þjóðlegur en þrengslin urðu alla tíð til 

óþæginda.77 

Önnur kvenfélög og einstaklingar styrktu skólann með gjöfum, s.s. 

heimilismunum, ull, tvisti og bókum. Hér er skrá um hluta þeirra gjafa sem skólanum 

áskotnuðust eftir að bygging hans hófst: 

• Fimm hundruð kr. til að útbúa eina stofu í skólanum sem bárðdælskar konur 

gáfu og var gjöfin helguð Kristínu Sigurðardóttur sem var ljósmóðir í Bárðardal 

í fimmtíu ár.  

• Fimmtíu kg af kembdri ull í húsgagnafóður frá Mývatnssveit.  

• Prjónavél sem Samband íslenskra samvinnufélaga gaf. 

• Fótstigin saumavél sem Kaupfélag Þingeyinga gaf. 

• Handsnúin saumavél frá Kvenfélaginu Hringnum í Mývatnssveit. 

• Stundaklukka frá Kvenfélagi Húsavíkur. 

• Hundrað og sextíu kr. frá fulltrúum Sambands norðlenskra kvenna 1929 og var 

það fé notað til kaupa á skáp í dagstofu og aðalkennslustofu skólans.  

• Fimm hundruð kr. til stofnunar skrúð- og matjurtagarðs við skólann frá 

Kvenfélaginu. 

 

Helga segir: „Mörg þingeysk sveitakona hefir alið og nært skólahugsjón sína í 

30 ár. Nært hana við brjóst sjer í önn dagsins og yljað við eldinn frá æskuárunum, 

glæddan og alinn í íslenskri sveit.“ Konur í Þingeyjarsýslu voru flestar fátækar, unnu 

mikið og höfðu fá tækifæri til náms en óskabarn þeirra var loksins fætt og þær hlúðu 

                                                 
73 Dagbjört Gísladóttir 1975: 31. 
74 Páll H. Jónsson 1980: 131. 
75 HHús. E-684/13. 
76 Dagbjört Gísladóttir 1975: 32. 
77 Helga Kristjánsdóttir 1975: 29. 
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að því eins og eigin barni.78 Það hefur því verið gleðilegt fyrir konurnar að sjá draum 

sinn loksins verða að veruleika. 

Húsmæðraskólahúsið var byggt fyrir tólf nemendur og tvo kennara. Það var með 

tveimur burstum og í því var kjallari, hæð og ris. Í kjallara var kennslueldhús sem 

jafnframt var borðstofa, einnig voru þar geymslur, þvottahús, salerni og 

bakdyrainngangur. Á hæðinni var aðalinngangur í húsið, íbúðarherbergi fyrir kennara, 

vefstofa og tvískipt dagstofa og var hún notuð sem kennslustofa fyrir fatasaum og 

hannyrðir. Í risi voru fjögur herbergi, tvö nokkuð rúmgóð og var annað þeirra ætlað 

forstöðukonunni. Kristjönu Pétursdóttur fannst það óþarfi og taldi minna herbergi 

nægja sér. Með því móti var mögulegt að taka fleiri nemendur inn í skólann.79 Þrjú 

herbergi, tvö stór og eitt minna voru því ætluð fjórtán til fimmtán nemendum.  

 

4.2  Skólastarf 

Húsmæðraskóli Þingeyinga á Laugum var settur þann 18. nóvember 1929 og vitnaði 

Kristjana Pétursdóttir í skólasetningarræðu sinni í upphaf 127. Davíðssálms: „Ef 

drottinn byggir ekki húsið erfiða smiðirnir til ónýtis.“80 Með þessum orðum lagði hún 

grunnin að því yfirbragði sem hún ætlaði skólanum að starfa eftir. 

Helga Kristjánsdóttir rakti allan feril skólamálsins, aðdraganda og framkvæmdir 

og ræddi þá stefnu sem Kvenfélagið hafði óskir um að fylgt yrði í starfi skólans, að 

vera „fyrirmyndarheimili í sveit.“81  

Kennarar fyrsta skólaárið voru þær Kristjana og Dagbjört Gísladóttir frá Hofi í 

Svarfaðardal og voru nemendur fjórtán í skólanum og starfaði hann sex mánuði. 

Í marsmánuði 1930 var reglugerð Húsmæðraskóla Þingeyinga undirrituð af 

þeim Sigurði Bjarklind, Birni Sigtryggssyni, Helgu Kristjánsdóttur, Védísi Jónsdóttur, 

Hólmfríði Pétursdóttur og Kristbjörgu Marteinsdóttur. Samkvæmt henni var markmið 

skólans að búa stúlkur undir það að verða góðar húsmæður. Skólinn átti því að starfa 

sem fyrirmyndarheimili og hafa þannig uppeldisleg áhrif á þær auk þess að veita þeim 

fræðslu í fögum sem tengdust verkahring kvenna sérstaklega.  

Verklegar námsgreinar voru matreiðsla og handavinna af ýmsu tagi, vefnaður, 

þvottur og þrif. Einnig átti að kenna íslensku, matefnafræði, reikning, söng o.fl. 
                                                 
78 Helga Kristjánsdóttir 1933: 32-35. 
79 Aðalbjörg Pálsdóttir 2007: 27. 
80 Páll H. Jónsson 1980: 131. 
81 Páll H. Jónsson 1980:131-132. 
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Skólavist gátu stúlkur fengið sem náð höfðu átján ára aldri og lokið fullnaðarprófi eins 

og barnafræðslulög kváðu á um. Auk þess þurftu þær að framvísa læknisvottorði og 

siðferðisvottorði og hafa ábyrgð fjárhaldsmanns. Forgang til skólavistar höfðu stúlkur 

úr Suður-Þingeyjarsýslu. 

Skólinn átti að starfa frá 1. október til 30. apríl en eftir það var gert ráð fyrir sex 

vikna námskeiði ef aðstæður gæfu tilefni til.  

Yfirstjórn skólans áttu að skipa þrír menn, þ.e. einn frá atvinnumálanefnd, einn 

frá sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu og einn frá Kvenfélaginu. Stjórnin átti að sjá um 

rekstur skólans og ráðningu forstöðukonu.82 Reglugerðin er í anda þjóðernislegrar 

húsmæðrastefnu þar sem verkahringur konunnar er aðalatriði. 

 

4.2.1  Fyrirkomulag 

Annað skólaárið var námstíminn lengdur í sjö mánuði og var svo næstu ár en 

nemendur voru fimmtán talsins.  

Í Skólaskýrslu frá 1931-1932 segir að Kristjana Pétursdóttir, forstöðukona og 

Halldóra Sigrjónsdóttir hafi verið aðalkennarar skólans. Kristjana hafi kennt vefnað, 

sauma, viðgerð og hreinsun á fatnaði og herbergjaræstingu en Halldóra matreiðslu, 

matefnafræði, þvott, sléttun á þvotti og umgengni í búri og eldhúsi. Einnig hafi 

íslenska verið kennd, söngur, orgelspil og vélprjón.83 

Á fyrstu árum skólans mótaðist það skólastarf sem átti eftir að haldast nánast 

óbreytt næstu tuttugu ár. Nemendum var kennt í hópum og voru fimm stúlkur í 

hverjum. Hópunum var skipt niður á námsgreinarnar og fengu stúlkurnar allar átta 

vikna kennslu í hverri grein.84  

Fyrstu árin var þriðjungur námstímans nýttur til hússtjórnarkennslu. Undir hana 

heyrðu bæði matreiðsla og þvottur og ræsting.85 Tveir þriðju hlutar námstímans voru 

svo nýttir til handavinnukennslu fyrstu árin. Veturinn 1931-1932 var sjö til átta 

klukkustundum varið til kennslu í vefnaði, fatasaumi, útsaumi og prjóni.86 

Handavinnukennsla hefur því vegið þungt í undirbúningsfræðslu fyrir verðandi 

húsmæður. 

                                                 
82 „Reglugerð fyrir Húsmæðraskóla Þingeyinga á Laugum“ 1933: 35-36. 
83 „Skólaskýrsla Húsmæðraskólans á Laugum 1931-1932. (3. skólaár). (útdráttur)“ 1933: bls. 38. 
84 „Skólaskýrsla Húsmæðraskólans á Laugum 1931-1932. (3. skólaár). (útdráttur)“ 1933: bls. 38. 
85 HHús. E-684/13. 
86 „Skólaskýrsla Húsmæðraskólans á Laugum 1931-1932. (3. skólaár). (útdráttur)“ 1933:bls. 38. 
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Bóklegt nám var upphaflega ein kennslustund á dag og skiptist þannig að 

íslenska var kennd þrjár stundir, næringafræði eina og vefnaðarfræði eina til tvær 

stundir.87 Upphaflega hefur bóklega námið því ekki verið mikið og nánast einskorðast 

við það sem talið var tilheyra verkahring húsmóðurinnar. 

Í íslensku lærðu nemendur málfræði og skrifuðu stíla.88 Einnig sóttu þeir 

fyrirlestra, tvær stundir á viku í bókmenntasögu, í héraðsskólann.89 Mikil áhersla var 

því lögð á íslenskukennslu sem er í anda þjóðernislegu húsmæðrastefnunnar. 

Nemendur sóttu svo fjóra söngtíma á viku þar sem þeir hlustuðu á erindi um 

söngfræði og söngnám og æfðu söng í kvennakór og blönduðum kór. Sund var einnig 

kennt þar.90 Þetta hefur verið liður í því að stuðla að andlegri og líkamlegri heilbrigði 

nemenda auk þess að gefa þeim tækifæri til samskipta við nemendur héraðsskólans.  

Samkvæmt blöðum Halldóru Sigurjónsdóttur er hér dæmigerð stundaskrá fyrir 

Húsmæðraskólann.  
   

  Tafla 1 

Kl. 6:50 – 7:30 Vakið, morgunræsting 
Kl. 7:30 – 8:00 Morgunverður 
Kl. 8:00 – 8:45 Bóknám 
Kl. 9:00 – 12:00 Verknám í öllum hópum 
Kl. 12:00 Hádegismatur 
Kl. 13:00 – 15:30 Verknám 
Kl. 15:30 Kaffi 
Kl. 16:15 – 17:00 Bóklegir tímar 
Kl. 17:00 – 18:30 Sund og útivist 
Kl. 19:00 Kvöldverður 
Kl. 20:00 – 21:30 Kvöldvökur tvisvar í viku 
Kl. 22:00 Húsinu lokað og hringt í háttinn 
Kl. 22:30 Ljós slökkt á herbergjum 

          91 

Af þessari stundaskrá er ljóst að vinnudagurinn hefur verið langur en þó ekki án 

tilbreytinga þar sem skiptust á verklegir og bóklegir tímar. Íþróttir og útivist höfðu 

sinn tíma og nemendur unnu að handavinnuverkefnum sínum á kvöldin og nýttu 

þannig tímann, einnig meðan á kvöldvökum stóð.  

                                                 
87 HHús. E-684/13. 
88 HHús. E-684/13. 
89 „Skólaskýrsla Húsmæðraskólans á Laugum 1931-1932. (3. skólaár). (útdráttur)“ 1933: bls. 39. 
90 HHús. E-684/13. 
91 HHús. E-684/13.  
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4.2.2  Markmið og leiðir 

Í matreiðslukennslu var stúlkunum ætlað að læra að útbúa hollt og vel samsett fæði og 

var áhersla lögð á að velja innlendar fæðutegundir, auk þess sem þær áttu að tileinka 

sér hagsýni og nýtni við matargerðina. Stúlkurnar áttu að læra að skipuleggja störf sín 

vel og temja sér alúð, stundvísi og verkhyggju. Í hússtjórnarnáminu gafst tækifæri til 

að þroska samvinnu, hæfni, tillitssemi og hjálpsemi. 

Í eldhúsinu var kennt kl. 9:00–14:00 og var tími til eldhússtarfa takmarkaður 

svo að stúlkurnar tileinkuðu sér meiri vinnuhraða.92 Til þess að húsmæður gætu sinnt 

öllu sem þeim var ætlað á heimilunum hefur varla veitt af að kenna hröð handtök, 

ekki síst ef þær áttu líka að hafa tíma til að rækja allar skyldur sínar út á við. 

Matvælafræði var kennd eina kennslustund á viku og fengu stúlkurnar 

uppskriftir daglega meðan á hússtjórnarnáminu stóð. Þær fengu einnig töluverða 

þjálfun í að útbúa veislumat og að bera hann fram.93 

Kennt var að þvo þvott og ganga frá honum, m.a. stífingar á hálslíni. Einnig var 

kennd hreinsun, pressun og viðgerðir á fatnaði en í ræstingarnámi áttu stúlkurnar að 

tileinka sér góða daglega umgengni úti og inni. Þær voru einnig hvattar til viðhalds á 

húsnæði og innanstokksmunum og var þá t.d. olíuborið, málað og kalkað.94 Fleira 

hefur því tilheyrt ræstingu en að halda húsakynnum hreinum. 

Helstu markmið handavinnukennslu virðast hafa verið að gera stúlkurnar 

sjálfbjarga við algengar aðferðir handavinnu sem nauðsynlegt þótti að húsmæður 

kynnu, með áherslu á nýtni og smekkvísi. Gerð verður frekari grein fyrir handavinnu 

síðar í kaflanum. 

 

4.2.3  Skólalíf 

Daglegt líf var fólgið í kennslu, námi og almennum heimilisstörfum og var skólinn í 

raun og veru stórt heimili þar sem skólastjórinn var húsmóðirin og giltu þar bæði 

skólareglur og óskráðar reglur mannlegra samskipta. Þarna fór fram unglingauppeldi 

og fengu allir viðeigandi aðhlynningu, jafnt andlega sem líkamlega, eins og gengur og 

gerist á góðum heimilum.95  

                                                 
92 „Skólaskýrsla Húsmæðraskólans á Laugum 1931-1932. (3. skólaár). (útdráttur)“  1933: bls. 39. 
93 HHús. E-684/13. 
94 HHús. E-684/13.  
95 Páll H. Jónsson 1980: 160-161. 
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Námsmeyjar sáu um þrif og þvotta til skiptis og báru ábyrgð á umgengni að 

mestu leyti.96 Því virðist líklegt að dvöl á húsmæðraskóla hafi haft þau uppeldislegu 

áhrif sem ætlast var til samkvæmt reglugerð. 

Heimilislífið átti að vera frjálslegt og skemmtilegt og voru kvöldvökur haldnar 

tvisvar til þrisvar í viku og skemmtikvöld öðru hverju þar sem m.a. voru á dagskrá 

leikþættir, upplestur, söngur og dans.97 Auk þess sóttu námsmeyjar ýmsar skemmtanir 

í héraðsskólann og sungu þar í kórum.98 Margt hefur augljóslega verið gert til 

skemmtunar og lítur út fyrir að þarna hafi verið heilmikið líf og fjör.  

Í Húsmæðraskólann komu árlega gestir, konur og karlar, og skemmtu 

nemendum m.a. með upplestri og söng. Í skólaskýrsu frá 1931-1932 eru Theodóra 

Thoroddsen og Lissý á Halldórsstöðum í Laxárdal nefndar í því sambandi.99 Margir 

fleiri góðir gestir heimsóttu skólann og verða aðeins nokkrir þeirra taldir upp hér til 

þess að lýsa því menningarheimili sem Húsmæðraskóli Þingeyinga virðist hafa verið. 

Fyrsta starfsár skólans kenndi Svava Sigfúsdóttir nemendum þjóðdansa og árið eftir 

hélt Unnur Jakobsdóttir kennari (Hólum í Reykjadal) erindi um samanburð á konum 

Sturlungaaldar og nútímakonum. Það sama ár las Sigurjón Friðjónsson skáld á Litlu-

Laugum úr sögum og ljóðum, Halldóra Bjarnadóttir hélt erindi um heimilisiðnað 

veturinn 1935-1936 og Hólmfríður Pétursdóttir flutti nokkrum sinnum fyrirlestra um 

íslenskt mál, bókmenntir og heimilisiðnað. Séra Þorgrímur Friðriksson flutti svo 

erindi um starfssvið karls og konu veturinn 1943-1944 og Páll H. Jónsson hélt m.a. 

erindi um handritamálið.100 

Í skólanum voru stundum haldin húsmæðramót og dvöldu húsmæður þá í 

skólanum um tíma. Slíkt mót var haldið 1931-1932 fyrir félagskonur í Kvenfélaginu á 

námstímanum og dvöldu þá tuttugu konur, aðallega eldri konur, í skólanum eina viku. 

Baðstofa í íþróttahúsi héraðsskólans var leigð til þess að allar kæmust fyrir. Fyrri 

hluta dags voru erindi bókmenntalegs eðlis flutt en eftir hádegi var m.a. sýnikennsla í 

matreiðslu. Á umræðufundum ræddu konurnar svo áhugamál sín og Matthildur 

Halldórsdóttir í Garði í Aðaldal sýndi jurtalitað band og þær jurtir sem hún notaði í 

litunina. Á kvöldin skemmtu konurnar sér með söng og upplestri. Aðkomukonur voru 

mjög ánægðar að sjá þann fyrirmyndar heimilisbrag sem þarna var og að fá að fylgjast 

                                                 
96 „Skólaskýrsla Húsmæðraskólans á Laugum 1931-1932. (3. skólaár). (útdráttur)“  1933: bls. 40. 
97 HHús. E-684/13. 
98 „Skólaskýrsla Húsmæðraskólans á Laugum 1931-1932. (3. skólaár). (útdráttur)“  1933: bls. 41. 
99 „Skólaskýrsla Húsmæðraskólans á Laugum 1931-1932. (3. skólaár). (útdráttur)“  1933: bls. 41. 
100 HHús. E-684/13. 
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með stúlkunum við handavinnu á meðan þær hlustuðu á fyrirlestrana. Einnig gladdi 

það konurnar að sjá hve ánægðar stúlkurnar voru með heimsókn þeirra.101 Það má því 

gera ráð fyrir að námsmeyjarnar hafi ekki síður grætt á mótinu en húsmæðurnar sjálfar 

bæði hvað snertir tilbreytingu og þjálfun í að taka á móti gestum sem er eðlilegur 

þáttur í heimilishaldi og liður í því að búa þær undir húsmóðurhlutverkið. 

 

4.3  Forstöðukonan 

Ævi fyrsta skólastjóra Húsmæðraskólans er samofin sögu hans að miklu leyti og 

verður því gerð ítarlegri skil hér en sögu annarra skólastjóra. Í heimildum er yfirleitt 

talað um forstöðukonu þegar fyrsti skólastjóri á í hlut og mun það verða gert hér. 

Kristjana Pétursdóttir (1887-1946) var fædd og alin upp á Gautlöndum í 

Mývatnssveit. Hún missti móður sína ung og ólst upp hjá föður sínum Pétri Jónssyni, 

alþingismanni. Heimilið var fjölmennt og í náinni snertingu við þjóðlífið. Þar var 

mikill gestagangur og komu þangað m.a. stjórnmálamenn, félagsmálaleiðtogar, skáld 

og listamenn. Kristjana hlaut því margs konar reynslu í uppeldinu og stóð síðan fyrir 

heimili föður síns í Reykjavík með miklum sóma á meðan hann var ráðherra. Hún fór 

átján ára til náms í Hússtjórnarskóla Reykjavíkur og síðar til Danmerkur og Noregs 

þar sem hún stundaði nám í garðyrkju og vefnaði. Námsferðir fór hún seinna til 

Noregs, Svíþjóðar og Englands.102 Samkvæmt sendibréfum úr bréfasafni Kristjönu má 

ætla að Halldóra Bjarnadóttur heimilisráðunautur hafi gefið henni ráð varðandi nám 

erlendis. Halldóra segir í bréfi frá 15. október 1922 „Þakka þér fyrir að þú vilt lofa 

mér að eiga þátt í ráðagerðum þínum um framtíðina.“ Halldóra benti henni síðan á 

ýmsa skóla sem gott væri fyrir hana að heimsækja.103 Má ímynda sér að ráð hennar 

hafi komið Kristjönu til góða þar sem Halldóra hafði sjálf numið á Norðurlöndum. 

Kristjana var víðlesin og gefin fyrir bókmenntir og listir. Hún hafði verið 

forstöðukona Kvennaskólans á Blönduósi frá 1924 þegar þingeyskar konur báðu hana 

um að taka að sér forstöðu Húsmæðraskóla Þingeyinga.104  

Líf Kristjönu Pétursdóttur virðist hafa snúist um velferð skólans og nemendanna 

sem þar dvöldu. Eins og áður hefur komið fram tók hún við skólahúsinu auðu og lagði 

grunninn að því skólastarfi sem þar fór fram bæði hvað varðar heimilisprýði, mannlíf 
                                                 
101 „Húsmæðramót á Laugum“ 1933: 41-42.  
102 Páll H. Jónsson 1980: 127. 
103 HHús. E 13- 1. 
104 Páll H. Jónsson 1980: 127-128. 
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og starfshætti. Í upphafi lagði hún skólanum svo lífsreglur, mótaðar af lífsviðhorfi og 

skólahugsjón sinni sem alla tíð voru hafðar að leiðarljósi í rekstri hans.105 
Svo virðist sem Kristjana Pétursdóttir hafi ekki síður verið nemendum sínum 

góður uppalandi en kennari og skólastjóri. Í bréfasafni hennar kemur þetta glöggt fram 

því margir nemenda hennar bæði frá Kvennaskólanum á Blönduósi og 

Húsmæðraskólanum á Laugum héldu sambandi við hana árum saman. Einn nemandi 

gengur svo langt að segja: „Fyrir utan mína góðu mömmu finst mér að ég gæti engan 

kallað því nafni, fremur en þig.“106 Hún virðist því hafa myndað náin tengsl við 

nemendur sína og ber þeim skrifum sem handbær eru saman um að Kristjana 

Pétursdóttir hafi verið dáð af öllum sem henni kynntust og að hún hafi jafnvel orðið 

eins konar goðsögn í lifanda lífi. 

Kristjana Pétursdóttir lærði garðyrkju og vildi að skrúðgarður yrði gerður við 

skólann. Plöntun trjágróðurs var því hafin vorið 1932 í holtið ofan við skólann og 

komu Kvenfélagskonur m.a. að því verki Kristjana lét byggja hringlaga „hvamm“ úr 

torfi og grjóti við brekkurætur holtsins og var hann nefndur „meyjarsæti“. Trjám og 

runnum var plantað næstu ár og ræktuð blóm. Matjurtagarðar voru einnig búnir til 

sem mötuneyti skólans naut góðs af.107  

Sumarið 1944 fór Kristjana að kenna sér meins og þurfti þess vegna um haustið 

að gangast undir skurðaðgerð. Hún gat því hvorki sinnt kennslu né stjórn skólans fyrri 

hluta vetrar og bað Halldóru Sigurjónsdóttur að taka að sér skólastjórnina á meðan. 

Kristjana tók þó til starfa aftur eftir áramótin en því miður tókst ekki að komast fyrir 

meinsemd hennar og ágerðust veikindin þegar leið á veturinn. Hún varð svo að hætta 

störfum um vorið og heimsækja lækna sína þegar aðeins tíu dagar voru eftir af 

skólaárinu. Páll H. Jónsson vitnar í skólaskýrslu frá 1944-1945, og ekki er lengur 

handbær, í grein sinni „Húsmæðraskóli Þingeyinga fimmtíu ára“ þar sem fram kemur 

að áður en Kristjana kvaddi skólann hafi hún ávarpað nemendur og hvatt þá til að 

starfa í anda skólans í framtíðinni, og markmið hans teldi hún fyrst og fremst það  

 
...að hlúa að sannri menningu og viðhalda þjóðlegum verðmætum, jafnt í andlegu sem 

verklegu tilliti. Taldi hún að húsmæðurnar íslensku hefðu ekki síst átt þátt í því að tendra og 

                                                 
105 Páll H. Jónsson 1980: 145. 
106 HHús. 14- 1. 
107 Páll H. Jónsson 1980: 157. 
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hlúa að þessum helga loga, sem brenna ætti á arni hvers heimilis. Sem arftakar mæðra sinna 

ættu þær að starfa áfram í þeirra anda, anda kærleika og fórnfýsi...108 

 

Veikindi Kristjönu ágerðust um sumarið og var ljóst að hún átti sér enga von um 

bata. Að eigin ósk bjó hún þó áfram í herbergi sínu í skólanum og sinnti starfi sínu 

eins lengi og hún gat með aðstoð Halldóru Sigurjónsdóttur sem fór með daglega stjórn 

skólans. Kristjana fylgdist mjög náið með skólastarfinu fram undir áramót og gaf ráð 

varðandi það þó að hún væri fársjúk og rúmföst. 

Þann tíma sem Kristjana lá veik hjúkraði henni vinkona hennar, Rósa 

Sigurjónsdóttir úr Mývatnssveit. Páll H. Jónsson segir þetta tímabil hafa verið mikla 

lífsreynslu fyrir þá sem störfuðu í skólanum, kennara sem nemendur. Kristjana 

Pétursdóttir lést svo 9. janúar 1946 úr krabbameini.109 Í húskveðju sem Halldóra 

Sigurjónsdóttir flutti segir: „Og við geymum minningu þína sem helgan dóm, hún 

mun verða okkur leiðarljós á óförnum vegi.“110 

Árið 1951 barst skólaráði bréf frá systkinum Kristjönu þar sem þau óskuðu eftir 

því að herbergi hennar og innanstokksmunir fengju að vera óhreyfð áfram. Auk þess 

sem þau afhentu skólanum fé til frjálsrar ráðstöfunar og viðhalds á munum þeim sem í 

herberginu voru.111 Skólaráði þótti mikill heiður að þessu og er herbergið enn með 

sömu ummerkjum og það var þegar hin dáða forstöðukona Kristjana Pétursdóttir lést.  

 

4.4  Blómaskeið Húsmæðraskólans 

Halldóra Sigurjónsdóttir (1905-1994) var fædd að Sandi í Aðaldal og var dóttir 

hjónanna Sigurjóns Friðjónssonar bónda og skálds og Kristínar Jónsdóttur húsfreyju. 

Þau fluttu í Einarsstaði í Reyjadal árið eftir og 1913 í Litlu-Laugar í sömu sveit. Að 

loknu námi í héraðsskólanum á Laugum hélt hún til Svíþjóðar vorið 1927 til náms í 

húsmæðra- og kennslufræðum þar sem hún nam á landbúnaðarhúsmæðraskólanum 

Hälsinggården og við Húsmæðrakennaraskólann á Rimforsa. Fram kemur í 

bréfaskriftum milli Halldóru og Kristjönu Pétursdóttur að hún vildi ráða hana strax 

                                                 
108 Páll H. Jónsson 1980: 154-155. 
109 Páll H. Jónsson 1980: 155. 
110 HHús. E-684/10. 
111 HHús. E-684-1. 
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sem kennara fyrsta starfsár skólans en Halldóra vildi ljúka námi sínu fyrst.112 Það er 

líklega til marks um staðfestu hennar. 

Halldóra kom heim til Íslands 1930 og var ráðin kennari við Húsmæðraskóla 

Þingeyinga og eftir lát Kristjönu Pétursdóttur var hún svo ráðin skólastjóri og sinnti 

því starfi til 1966.113  

Tveir kennarar sem lengst störfuðu við skólann auk skólastjóra verða nefndir 

hér. Þær Kristín Jakobsdóttir frá Hólum í Reykjadal, vefnaðarkennari 1936-1961 og 

Fanney Sigtryggsdóttir frá Stóru-Reykjum í Reykjahverfi, handavinnukennari og 

kenndi hún fatasaum, útsaum og sniðteikningu 1946-1975.114 Í hönd fór tímabil 

breytinga þó að unnið væri samkvæmt upphaflegri skólahugsjón í skólastarfinu sjálfu. 

Frá upphafi þótti skólahúsið lítið og þröngt fyrir þá starfsemi sem þar átti að 

vera og voru framkvæmdir við stækkun þess fyrirhugaðar vorið 1946 en Helgi 

Elíasson fræðslumálastjóri taldi heppilegra að selja héraðsskólanum húsnæði skólans 

og byggja alveg nýtt og betra skólahús á öðrum stað. Hann sagði nábýli skólanna 

meira en æskilegt teldist og fór fram á að framkvæmdum yrði frestað á meðan málið 

yrði athugað. Hann ætlaði svo að senda teikningu af nýjustu húsmæðraskólagerðinni, 

þ.e. Varmalandsskóla.115 Í heimildum sjást hvergi merki þess að nábýli skólanna hafi 

spillt starfsemi þeirra og ekki annað að sjá en að Húsmæðraskólinn hafi notið góðs af 

því bæði hvað snertir nám og afþreyingu. Halldóra Sigurjónsdóttir segir það hafa leitt 

til fjölbreyttara félagslífs og nábýli skólanna beri að þakka og ágæti þess verði aldrei 

metið til fulls.116 Leiða má hugann að því hvort fræðslumálastjóri og aðrir ráðamenn 

hafi talið einangrun námsmeyja frá umheiminum tilheyra dvöl á húsmæðraskóla og 

því hafi einhvers konar forræðishyggja eða gamaldags hugsunarháttur ráðið för. 

Héraðskonur voru mótfallnar því að gamla skólahúsið yrði selt og var ákveðið 

að stækka það með sjálfstæðri byggingu. Á árunum 1947-1948 var nýtt hús, kjallari 

og tvær hæðir, með valmaþaki byggt sunnan við burstahúsið og húsin tengd saman 

með forstofu. Kjallari og vefstofa í nýja húsinu voru tekin í notkun 1948 og svo allt 

húsið 1949. Húsbúnaður skólans var sem fyrr, að mestu leyti heimaunninn og sá 

Snæbjörn Kristjánsson smiður á Laugum um húsgagnasmíði og fyrrverandi nemendur 

                                                 
112 HHús. E- 684/5. 
113 Páll H. Jónsson 1975: 156. 
114 Páll H. Jónsson 1980: 151-152. 
115 HHús. E-684/1. 
116 HHús. E-684/13 
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skólans unnu að vefnaði undir leiðsögn vefnaðarkennara og skólastjóra, Halldóru 

Sigurjónsdóttur. 

Í kjallara nýja hússins var eldhús, borðstofa og geymslur, á neðri hæð 

vefnaðarstofa og íbúð skólastjóra en á efri hæð herbergi nemenda og kennara og var 

vefnaðarstofan í gamla húsinu tekin undir saumakennslu. Með tilkomu nýja hússins 

breyttist aðstaða til skólahalds mjög til batnaðar.117 Í nýja hluta skólans var reiknað 

með tveimur til þremur nemendum í hvert herbergi í stað allt að sjö í sama herbergi í 

gamla húsinu. Það má því segja að nýbyggingin hafi verið bylting hvað snertir 

aðbúnað nemenda. 

Eftir stækkun skólahússins 1949 var skólaárið lengt í níu mánuði samkvæmt 

reglugerð frá 1946118 og voru nemendur rúmlega þrjátíu að meðaltali fram til 1970.119 

 

4.4.1  Breyttir starfshættir 1949 

Kennsluhættir breyttust vegna fræðslulaga frá 1946 og stækkunar skólans. Námstími 

lengdist þá úr sjö mánuðum í níu og var skipt jafnt á milli hússtjórnar og handavinnu. 

Fljótlega var farið fram á styttingu námstímans aftur og varð hann endanlega átta og 

hálfur mánuður. Hafin var lítilsháttar kennsla í garðyrkju vor og haust og trjáplöntun 

og bóknám var einnig aukið.  

Nú var hægt að gera hússtjórnarnámið fjölbreyttara og sinntu tveir kennarar því. 

Nemendur áttu að útbúa matseðla, áætla í máltíðir og reikna verð þeirra út og var 

miðað við fimm-sex manna fjölskyldur við matreiðsluna. Þá var farið að nota Nýju 

matreiðslubókina sem Hússtjórnarfélag Íslands lét gefa út. 

Í þvotti og ræstingu var áhersla lögð á að nota rafmagnstæki til vinnusparnaðar. 

Góð tæknimenntun var til þess fallin að gera húsmóðurinni kleift að sinna 

áhugamálum sínum utan heimilis sem innan svo að hún gæti tekið meiri þátt í 

athöfnum samfélagsins.120 Enda hafa kröfur þess efnis að húsmæður sinntu fleiru en 

heimilisstörfum líklega verið farnar að aukast þegar leið á sjötta áratuginn. 

Föndurkennsla hófst 1956 samhliða hússtjórnarnáminu og lærðu nemendur að 

búa til dýnur, lampaskerma, körfur o.fl.121  

                                                 
117 Páll H. Jónsson 1980: 139. 
118 HHús. E- 684/13.  
119 Páll H. Jónsson 1980: 141. 
120 HHús. E- 684/13.  
121 HHús. E- 684/12. 
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Bóknám var aukið talsvert en var þó enn lítið miðað við verklegu kennsluna. Nú 

var kennd íslenska, þvottur og ræsting, bókfærsla, næringarefnafræði, uppeldisfræði 

og heilsufræði þar sem m.a. var fjallað um meðferð ungbarna. Sum fögin tengdust því 

beinlínis verklega náminu.122 Breytingar á námstilhögun virðast því aðallega hafa 

verið fólgnar í aukinni áherslu á hússtjórnarnámið. 

Í upplýsingum frá Halldóru Sigujónsdóttur sem taldar eru skráðar um og eftir 

1960 tekur hún fram að tilfinnanlega vanti kennslutæki varðandi bóklega kennslu og 

einnig skorti hæfar kennslubækur í húsmæðrafræðum og að fjárskortur sé ástæða þess 

að tilraunir til úrbóta hafi ekki skilað árangri.123  

 

4.5  Handavinnukennsla 

Á upphafsárum Húsmæðraskólans var nær öll handavinna unnin á heimilum og voru 

möguleikar litlir til að afla nauðsynlegra hluta á annan hátt. Því var mjög mikilvægt 

fyrir húsmæður að kunna eitthvað fyrir sér í handavinnu til að geta uppfyllt þarfir 

heimilisins þar sem þær báru ábyrgð á híbýlabúnaði og klæðnaði fólks samkvæmt 

húsmæðrastefnunni. Þess vegna var handavinna upphaflega tveir þriðju hlutar 

verklegs náms í skólanum og verður þeim þætti lýst hér. 

Í handavinnukennslu var lögð áhersla á að kenna þær tegundir handavinnu sem 

taldar voru hverri húsmóður nauðsynlegt að kunna. Mest áhersla var lögð á fatasaum 

og vefnað en hannyrðir voru kenndar sem tómstundaiðja.124 Gera má ráð fyrir að 

vinna við hannyrðir hafi verið kjörið verkefni fyrir stúlkurnar að sinna á 

kvöldvökunum þegar þær sátu og hlýddu á söguupplestur eða fyrirlestra. 

Af þeim upplýsingum sem handbærar eru má sjá að mest hefur verið lagt upp úr 

að kenna þá þætti sem voru þjóðlegir hvort sem það sneri að vinnubrögðum eða 

efnisnotkun. Þetta var liður í því að koma menningararfinum til skila sem var eitt af 

markmiðum þjóðernislegrar húsmæðrastefnu. 

Mikilvægt var að stúlkurnar tileinkuðu sér nýtni og sparsemi í handavinnu eins 

og við önnur verk, ekki síst vegna þess hve erfitt var að fá ýmis konar efni, 

sérstaklega á fyrstu árum skólans. Halldóra Sigurjónsdóttir segir að sá þáttur hafi 

                                                 
122 HHús. E-684/13. 
123 HHús. E-684/13. 
124 HHús. E-684/13. 
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lagast mikið eftir að námstjóri húsmæðraskólanna tók til starfa af því að þá sá hann 

um að afla efnis til handavinnukennslunnar fyrir alla húsmæðraskólana.125 

Í Húsmæðraskóla Þingeyinga fannst ítarleg reglugerð126 sem óljóst er hvenær 

var samin en þó einhvern tíma eftir 1956 og hefur hún þá væntanlega fallið úr gildi 

1973 þegar ný reglugerð var gefin út, sjá fylgiskjal nr. 2. Eftir samanburð á 

reglugerðinni og handavinnuskýrslum 1965–1968, sjá fylgiskjal nr 3,127 er eðlilegt að 

draga þá ályktun að unnið hafi verið eftir henni í skólastarfinu í heild á því tímabili. 

Þar eru markmið kennslunnar í stórum dráttum þau sömu og voru í upphafi skólastarfs 

og einnig ítarleg upptalning á skylduverkefnum. Hér á eftir verður farið nánar yfir 

einstaka þætti handavinnunnar. 

 

4.5.1  Fatasaumur 

Í fatasaumi var stefnt að því að kenna nemendum sjálfstæð vinnubrögð við að sníða 

og sauma algengan barna og kvenfatnað en kennsla í barnafatasaumi hófst þó ekki 

fyrr en veturinn 1941-1942. Samkvæmt skólaskýrslu 1931-1932 var nemendum kennt 

að nýta gamlar flíkur, lita þær, hreinsa, pressa og sníða síðan upp úr þeim nýjar. 

Einnig var reynt að vekja áhuga þeirra á að nota hentug og slitsterk efni í föt og 

einföld og látlaus snið.128 Halldóra segir að á stríðs- og kreppuárunum hafi oft verið 

erfitt að fá útlent efni, s.s. fataefni, tvist, hör og útsaumsgarn.129 Þess vegna hefur 

verið nauðsynlegt að kenna sparnað og fulla nýtingu alls efnis og hvetja til notkunar á 

sígildum og endingargóðum fatnaði. 

Veturinn 1948-1949 hófst kennsla í að taka mál og var þá farið að nota bókina 

Leiðbeiningar í fatasaumi eftir Sigríði Arnlaugsdóttur.130 Ekki virðist um aðrar 

breytingar á fatasaumskennslu að ræða. 

Með kennslunni átti samkvæmt reglugerð að gera nemendur færa um að sinna 

einföldum saumaskap og stuðla þannig að bættum fjárhag heimilanna og þjóðarinnar 

allrar og leitast við að þroska smekkvísi nemenda í litavali og stíl. Nemendum var 

m.a. ætlað að læra: 

• Þrjár aðferðir við frágang á saum. 

• Að falda a.m.k. á tvo vegu. 
                                                 
125 HHús. E-684/13. 
126 Húsmæðraskóli Þingeyinga 1. 
127 Húsmæðraskóli Þingeyinga 2. 
128 „Skólaskýrsla Húsmæðraskólans á Laugum 1931-1932. (3. skólaár). (útdráttur)“ 1933: bls. 39. 
129 HHús. E-684/13. 
130 HHús. E-684/13. 
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• Búa til hnappagöt í saumavél og í höndum. 

• Ganga frá klauf. 

• Að setja rennilása í klauf. 

• Sauma kraga, með skábandi og flibbakraga. 

• Setja ermar á að lágmarki tvær flíkur. 

• Frágang líningar á blússuermi. 

Skylduverkefni voru þessi: Mundlínupoki, saumapoki, vöggusett, barnatreyja, 

barnanáttföt, barnaskriðbuxur, telpukjóll, drengjabuxur, drengjaskyrta, blússa eða pils, 

eftirmiðdagskjóll einnig að bæta, styrkja og stoppa. Kennari gat breytt 

skyldustykkjum í samráði við skólastjóra og námsstjóra.131 Reglur um þau hafa því 

verið nokkuð stífar. 

Vinnan átti að vera fjölbreytt til að nemendur lærðu sem flestar aðferðir við 

saumaskap. Þeir áttu að sauma rúmföt og borðdúka og læra algengar viðgerðir á 

fatnaði þ.á m. í saumavél. Lögð var áhersla á meðferð saumavéla. 

Kennsluna átti að gera markvissa og hagkvæma með sýnikennslu og 

vinnuteikningum.132 Á þessu sést að fatasaumskennsla hefur verið nokkuð víðtæk og 

má reikna með að nemendur hafi getað orðið nokkuð sjálfbjarga að henni lokinni. 

 

4.5.2  Vefnaður 

Aðalmarkmið vefnaðarkennslu var að nemendur kæmu sér upp hlutum til að byggja 

upp heimili sín með. Mikilvægt var að nemendur leggðu á minnið allar aðferðir við 

uppsetningu vefja sem er lykilatriði til að geta öðlast færni í vefnaði. Áhersla var lögð 

á notagildi og heimilisprýði og var hverjum nemanda ætlað að koma sér upp 

samstæðum hlutum í eina stofu að lágmarki. Halldóra segir að þannig hafi verið 

auðveldara að hafa áhrif á smekk nemenda og einnig hafi það gert kennsluna 

líflegri.133 Þarna má ætla að nemendur hafi getað þroskað tilfinningu fyrir 

litasamsetningu og formi og sennilegt að það hafi ýtt undir að þeir byggðu heimili sín 

upp á smekklegan hátt. Ætla má að þótt hafi spennandi að vinna að samstæðum 

verkefnum til að byggja upp eigin stofu og það hafi kveikt áhuga nemenda og vakið 

gleði. 

                                                 
131 Húsmæðraskóli Þingeyinga 1. 
132 Húsmæðraskóli Þingeyinga 1. 
133 HHús. E-684/13.  
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Í vefnaðinn segir Halldóra að Gefjunargarn hafi aðallega verið notað, ýmist 

keypt litað eða jurtalitað í skólanum og í glitvefnað hafi jurtalitað band oftast verið 

fengið hjá Matthildi í Garði en skortur á hör og tvisti í dúka og tjöld hafi háð 

vefnaðarkennslu um tíma.134 

Í bóklegri vefnaðarfræði er nemendum kennd uppsetning vefja og fá þeir 

uppskriftir. Einnig eru þeir látnir skrifa upp hinar ýmsu vefnaðargerðir.135 

Samkvæmt fyrrnefndri reglugerð á að kenna öll undirstöðuatriði vefnaðar og 

láta nemendur setja upp í vefstól. Úr uppistöðunni skulu þeir vefa t.d. með þrem 

ólíkum uppbindingum einskeftu, vaðmál og ormeldúk. Nemendur eiga að læra 

eftirfarandi vefnaðargerðir:  

• Vaðmál, brekánsvefnaður, rósaband upphleypt eða bundið: t.d. værðarvoð, 

borðdregil og svuntu. 

• Vöfluvefnaður: t.d. handklæði, servíettur og dúka. 

• Krossvefnaður: t.d. púðar og borðdreglar. 

• Tvöfaldur vefnaður: t.d. púðar og borðdreglar. 

• Íslenskt glit: t.d. smá teppi og púðar. 

• Flosvefnaður: t.d. gólfmottur. 

 

Nemendur skulu setja upp minnst tvo vefi og leggja áherslu á að nota íslensk 

heiti á áhöldum og gerðum vefnaðar. Þeir eiga að vinna sem mest sjálfstætt við 

uppsetninu í vefina og læra meðferð vefstóla og taka ábyrgð á vinnu sinni. 

Vekja skal áhuga á þjóðlegum og smekklegum fyrirmyndum og þeim 

persónulega svip sem heimaofnir hlutir setja á heimili auk þess fjárhagslegs gildis sem 

húsmóðir getur með þessu skapað heimilinu. 

Leitast skal við að þroska smekkvísi nemenda og tilfinningu fyrir litum auk þess 

að vekja athygli á menningarlegu gildi í þróun vefnaðar. 

Leggja skal mikla áherslu á efnisval og „...mun fátt betur fallið til kennslu í 

gæðamati á vefnaðarvöru en vefnaðarkennslan, ef rétt er á haldið.“ Ýta skal undir 

sköpunargleði nemandans og virðingu hans fyrir vinnunni og er æskilegt að hann 

vinni eitt stykki frá byrjun, þ.e. teikni, ákveði liti og vefnaðargerð og sjái um 

uppsetningu.  

                                                 
134 HHús. E-684/13. 
135 HHús. E-684/13. 
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Áhersla skal lögð á að kenna nemandanum hvers konar frágang á vefnaði, 

földun, merkingu og pressun. Einnig skal halda erindi um tóvinnu og litun.136 

Vefnaðarkennsla hefur því samkvæmt þessu átt að gera nemendur færa um að vinna 

að flestum gerðum vefnaðar þegar fram liðu stundir. 

 

4.5.3  Hannyrðir 

Undir hannyrðir flokkaðist útsaumur og handprjón og var markmið skólans frá byrjun 

að hannyrðirnar ættu að vera þjóðlegar og voru þær nánast eingöngu unnar sem 

tómstundaiðja. Samkvæmt blöðum Halldóru gafst þar tækifæri til að glæða listhneigð 

og þroska vinnubrögð og smekk nemenda og var reynt að samræma notagildi og 

fegurð í vali á verkefnum. Í útsaumi voru notuð íslensk munstur og reynt að nota 

íslenkt efni eins og hægt var, helst heimaunnið.137  

Í skólaskýrslu frá vetrinum 1931-1932 kemur fram að ullarefni í útsaum, vefnað 

og prjón hafi verið úr íslenskri ull, aðallega heimaunnið og litað, og þótti meiri þörf en 

nokkru sinni að vekja áhuga nemenda á að velja íslenskt efni.138 Fyrir utan það að 

erfitt var að fá innflutt efni á þessum tíma hlýtur innlent efni að vera grundvallaratriði 

í þjóðlegum hannyrðum. 

Á fyrsta starfsári skólans er þess getið að Dagbjört Gísladóttir hafi kennt 

baldýríngu.139 Og á fyrstu árum skólans hafa íslenskir kvenbúningar verið saumaðir 

samkvæmt skólaskýrslu sem birist í Hlín 1933. 

Samkvæmt áður nefndri reglugerð eiga nemendur að læra einfaldan útsaum og 

skal leitast við að þroska smekkvísi þeirra og tilfinningu fyrir litum og línum með 

vinnu með stílhreinar nútíma fyrirmyndir. Nemendur eiga helst að teikna einn hlut 

sjálfir sem þeir síðan vinna. Einnig skulu þeir læra að merkja og að teikna einföld 

munstur. Áhersla skal lögð á nákvæmni og vandvirkni.  

Lítilsháttar tilsögn fengu nemendur í vélprjóni, hekli og meðferð prjónavéla. 

Þeir lærðu undirstöðuatriði við prjón á einföldum flíkum s.s. nærfötum.140 Það lítur 

því ekki út fyrir að þessi kennsla hafi verið umfangsmikil og heimildir um kennslu í 

hekli er ekki að finna aðrar en skýrslur yfir unna muni. 

                                                 
136 Húsmæðraskóli Þingeyinga 1. 
137 HHús. E-684/13. 
138 „Skólaskýrsla Húsmæðraskólans á Laugum 1931-1932. (3. skólaár). (útdráttur)“ 1933: bls. 39. 
139 HHús. E-684/13. 
140 HHús. E-684/13. 
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Samkvæmt reglugerðinni, sjá fylgiskjal nr. 2, eiga nemendur að læra að prjóna 

einfaldan barnafatnað, læra frágang og viðgerðir á prjónlesi og skal þeim kennt að 

vinna eftir uppskriftum. Skyldustykki eru þessi: Barnatreyja, barnasamfestingur, 

smábarnasokkar og -vettlingar. Einnig eru hekluð sýnishorn af blúndu og milliverki. 

Markmið kennslu í vélprjóni er að nemendur læri undirstöðuatriði og að vinna 

eftir uppskriftum og eru skyldustykki þessi: Barnaskyrta, bleyjubuxur, barnaútiföt 

(peysa, buxur, húfa, vettlingar, sokkar) og telpukjóll. 

 

4.5.4  Handavinnuverkefni  

Líklegt má telja að námsmeyjar hafi búið lengi að þeirri handavinnukennslu sem þær 

fengu á þeim eina vetri sem þær dvöldu í Húsmæðraskólanum á Laugum. Það sem 

þær unnu þar hlýtur að hafa sett svip sinn á heimili þeirra þegar fram liðu stundir enda 

voru þær iðnar þar sem þær sátu hverja stund og saumuðu og ófu drauma sína í 

verkefnin. 

 

Þær vita, að vorið kemur – 
og vefa í dúk og bönd 
draumanna rós og reynir  
og regnblá sumarlönd. 
Þær vefa í lund sína ljósið, 
sem logar við nótt og ís, 
lauf, sem und klakanum lifir, 
lind, sem að aldrei frýs.141 

 

Mikið var unnið í handavinnu veturinn 1931-1932 samkvæmt skólaskýrslu og 

skal þá fyrst nefna vefnað en þar voru m.a. unnar: rúmábreiður, bekkvoðir, bekksetur, 

sessuborð, matardúkar, kaffidúkar, veggreflar, borðreflar, gluggatjöld, handklæði, 

treyjuefni og svuntur. 

Í fatasaumi voru mörg verkefni unnin t.d. peysupils, upphlutir, upphlutstreyjur, 

peysusvuntur, kjólar, kjólpils, dagtreyjur, kápur, reiðföt, utanyfirsloppar, náttkjólar, 

milliskyrtur á karla og saumapokar.  

Í útsaumi voru verkefnin m.a. þessi: borðreflar, veggábreiður, sessudúkar, og 

matar- og kaffidúkar. Einnig var töluvert mikið prjónað þennan vetur s.s. skyrtur, 

dagtreyjur, kápa, rúmábreiða, sokkar og vettlingar.142 Verkefnin virðast hafa verið 

                                                 
141 Hulda 1926:136. 
142 „Skólaskýrsla Húsmæðraskólans á Laugum 1931-1932. (3. skólaár). (útdráttur)“ 1933: bls. 39-40. 
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mjög fjölbreytt og gagnleg. Einnig má ráða af stundaskrá og öllum þeim fjöldi muna 

sem unnir voru að hver stund hafi verið nýtt til fulls. Halldóra segir á blöðum sínum 

að reynt hafi verið að fylgja upphaflegri stefnu skólans og fella handavinnukennslu að 

þörfum og kröfum á hverjum tíma.143 Hún virðist ekki hafa tekið miklum breytingum 

árum saman ef handavinnuskýrsla Halldóru er skoðuð frá 1930- 1955, sjá fylgiskjal 

nr. 4, og skýrslur frá árunum 1965-1968.144 Aðalbreytingin er sú að veturinn 1941-

1942 var gerð barnafatnaðar tekin upp.145 En líklega hafa aðferðir verið þær sömu. Á 

skýrslunum má sjá hvernig áherslur í fatatísku hafa breyst t.d. hafa nokkrar stúlkur 

saumað íslenska búninga á fyrstu árum skólans en þegar á líður eru það kjólar, pils og 

treyjur eða blússur sem vinsælast er að sauma.  

Handavinnusýningar hafa verið haldnar á hverju vori og nemendur efnt til 

kaffisölu í tengslum við hana til styrktar skólanum.146 

 

4.6  Blikur á lofti 

Um og fyrir 1970 var aðsókn að Húsmæðraskólanum tekin að minnka og samkvæmt 

fundargjörðabók skólaráðs útskrifuðust aðeins nítján nemendur vorið 1968.147 Árið 

áður hafði námstjóri húsmæðraskólanna, Halldóra Eggertsdóttir, lagt til að skólinn 

yrði stækkaður enn meira svo hann gæti tekið við fjörutíu og átta nemendum.148 

Annað hvort urðu á þessum árum mjög snöggar viðhorfsbreytingar í þjóðfélaginu eða 

forvígismenn húsmæðrafræðslunnar voru ekki í tengslum við raunveruleikann. 

Af fundargjörðum má ráða að tekið var að halla undan fæti í rekstri skólans um 

þetta leyti svo breytingar á skólahaldi hafa orðið óumflýjanlegar. Þess vegna hafi 

verið ákveðið að Húsmæðraskólinn tæki að sér hússtjórnarkennslu fyrir héraðsskólann 

og námskeiðahald tekið upp. Á þessum tímapunkti virtist það gamla kerfi sem 

húsmæðraskólar höfðu starfað eftir hafa runnið sitt skeið á enda. 

Almenn nemendafæð í húsmæðraskólum landsins sýndi að breytingar voru 

nauðsynlegar á landsvísu ef tryggja ætti tilveru þeirra. Menntamálaráðuneytið boðaði 

forráðamenn húsmæðraskóla á ráðstefnu í Reykjavík vorið 1972. Rætt var um 

öfugþróun sem líklega kæmi til vegna breyttra viðhorfa og tíðaranda. Skyldunám hafi 
                                                 
143 HHús. E-684/13.  
144 Húsmæðraskóli Þingeyinga 2. 
145 HHús. E-684/13. 
146 Hjördís Stefánsdóttir viðtal. 
147 HHús. E-684/1. 
148 HHús. E-684/1. 
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verið lengt og ungt fólk liti nú til þess náms sem veitti því réttindi annað hvort til 

frekara náms eða atvinnu. Húsmæðraskólanám veitti engin slík réttindi og dýrt væri að 

reka skóla með fáum nemendum og vafamál væri hvort ástæða væri til að reka þá 

áfram.149Menntamálaráðuneytið skipaði því nefnd til að endurskoða löggjöf 

húsmæðrafræðslu og var breytinga að vænta vorið 1973.150  

Ákveðið var að breyta námskrá í samræmi við kröfur tímans, taka upp tvö 

kennslutímabil, annað á haustönn og hitt á vorönn. Það haust tók nýr skólastjóri við 

störfum en tíð skólastjóraskipti höfðu orðið á árunum 1966-1973, sjá fylgiskjal nr. 5. 

Hjördís Stefánsdóttir (1948) frá Húsavík nam við Húsmæðraskóla Reykjavíkur 

og Húsmæðrakennaraskólann í Reykjavík. Frá 1969 starfaði hún sem kennari við 

Húsmæðraskólann á Laugum og var nú ráðin skólastjóri og kom í hennar hlut að gera 

þessar breytingar. 

Veturinn 1973-1974 var nýtt fyrirkomulag tekið upp og gátu nemendur valið um 

hálfan eða heilan vetur í reglulegu húsmæðranámi og segir Hjördís að einungis einn 

nemandi hafi verið allan veturinn en tuttugu og einn valið nám á vorönn. Eftir það 

hafi kvöldnámskeið verið haldin á haustönn fyrir fólk úr héraðinu og eingöngu verið 

boðið upp á reglulegt nám á vorönn fyrir tuttugu og fjóra nemendur í heimavist auk 

nemenda héraðsskólans sem þar fengu matreiðslukennslu.  

Hjördís segir í grein í Húsfreyjunni 1977 að í reglulega náminu hafi verið kennd 

næringarefnafræði, heilsufræði, uppeldisfræði, heimilishagfræði, vöruþekking, 

matreiðsla, híbýlaumgengni, þvottur og ræsting, íslenska og bókmenntasaga, 

fatasaumur, útsaumur, prjón, hekl, vefnaður o.fl., einnig hafi vélritun verið bætt við.151 

Hér virðist sami háttur hafður á varðandi námsgreinar í húsmæðranáminu og var fyrir 

breytingu nema hvað snertir vélritunarkennslu. Hjördís segir reynslu af þessu 

fyrirkomulagi góða og að nemendur hafi sýnt náminu jafnari áhuga en áður og reynt 

að njóta fræðslunnar þetta stutta tímabil.152  

Það fyrirkomulag að hafa ýmis konar námskeið fyrir fólk úr héraðinu naut 

mikilla vinsælda. Aðsókn fór fram úr björtustu vonum og voru 180–190 manns, konur 

og karlar, þegar flest var og komust miklu færri að en vildu. Nemendum fjölgaði 

heldur í reglulega náminu og var skólinn fullsetinn næstu ár, þurfti jafnvel að vísa 

nemendum frá á vorönn 1977. Yfirfullt var svo 1978 og tuttugu og sjö nemendur 
                                                 
149 Húsmæðraskóli Þingeyinga 3. 
150 HHús. E-684/2. 
151 Hjördís Stefánsdóttir 1977: 4. 
152 Hjördís Stefánsdóttir 1977: 4-5. 
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útskrifaðir þá um vorið og auk nemenda héraðsskólans var nú farið að kenna sjöunda 

bekk grunnskóla Reykdæla matreiðslu.153 Skólastarfið virðist því hafa gengið vel, 

líklega vegna þess að fyrirkomulagið höfðaði nú betur til þarfa samfélagsins. 

Árið 1982 var matvælatæknibraut stofnuð í samvinnu við héraðsskólann fyrir 

fjórtán nemendur en önnur starfsemi skólans hélst óbreytt. Síðustu tvö árin sem 

skólinn starfaði var fullsetið á matvælatæknibrautinni en aðeins sex nemendur voru í 

hússtjórnarnámi. Kvöldnámskeið í fatasaumi, tauþrykki, frjálsum útsaumi, 

myndvefnaði, gerbakstri, smáréttum og grillnámskeið, voru vel sótt.154 Undir lokin 

voru því fæstir nemendanna í reglulegu húsmæðranámi.  

 

4.7  Húsmæðraskólinn lagður niður 

Vorið 1986 var gert ráð fyrir að skólastarfið héldi áfram næsta ár og undirbúningur 

hafinn. Á fundi skólaráðs þann 29. maí lýsti aðstoðarmaður menntamálaráðherra 

þeirri þróun skólamála landsins að aðsókn að húsmæðra- og héraðsskólum færi 

minnkandi. Í gjörðabók skólaráðs er vitnað í svohljóðandi bréf, dagsett daginn áður, 

undirritað af menntamálaráðherra, Sverri Hermannssyni: „Menntamálaráðuneytið 

hefur ákveðið að hætta rekstri Húsmæðraskóla Þingeyinga frá og með 1. september 

1986. Ráðuneytið óskar eftir viðræðum við fulltrúa frá sameignaraðilum um 

framtíðarnotkun á eignum skólans.“ Aðstoðarmaður menntamálaráðherra fór fram á 

viðræður um væntanlega nýtingu húsnæðis skólans. Formaður skólaráðs og skólastjóri 

lýstu notkun húseigna skólans, starfsemi hans síðustu ár og að rekstur 

matvælatæknibrautar í samvinnu við héraðsskólann yrði skólasetrinu til framdráttar.155  

Skólaráðið gagnrýndi þau vinnubrögð ráðuneytisins harðlega að ákveða fyrst að 

leggja skólann niður og ræða svo um framtíð hans og hve seint ákvörðunin hafi verið 

tilkynnt. Því var farið fram á að rekstri skólans yrði framhaldið næsta vetur. Varla er 

það tilviljun að Húsmæðraskóli Suðurlands fékk sams konar bréf dagsett sama dag og 

áðurnefnt bréf frá menntamálaráðherra.156 Full ástæða er því til álíta að stjórnvöld hafi 

verið búin að afskrifa húsmæðraskólana og ákveða að leggja þá niður.  

Sverrir Hermannsson, menntamálaráðherra kom sjálfur á skólaráðsfund þann 

16. júní til að hlýða á skoðun heimamanna. Skólastjóri lýsti skólastarfi síðustu ára, 
                                                 
153 Hjördís Stefánsdóttir 2008. 
154 Hjördís Stefánsdóttir 2008. 
155 HHús. E-684/3. 
156 Eyrún Ingadóttir 1995: 142-143. 
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viðbrögðum vegna fækkunar nemenda og hve vel námskeiðahald hefði gengið. 

Menntamálaráðherra féllst að lokum á að endurskoða ákvörðun sína. 

Þann 4. september 1986 kom skólaráð saman á fund ásamt skólastjóra. Þar kom 

fram í yfirlýsingu fulltrúa menntamálaráðherra að frá 1. september 1986 hefði 

skólaráð hvorki yfir skólanum né eigum hans að segja og starfi þess væri þar með 

lokið.157 Þessi fundur skólaráðs Húsmæðraskóla Þingeyinga á Laugum varð því hinn 

síðasti. Skólinn hafði lengi verið sveltur fjárhagslega af ríkisvaldinu, sérstaklega 

síðustu árin,158 eins og ýmsar aðrar menntastofnanir og varð að lokum að lúta 

ákvörðun þess.  

Ekki er hægt að segja með fullri vissu hver heildarfjöldi nemenda 

Húsmæðraskólans var þar sem ekki liggur fyrir nemendatal en Páll H. Jónsson telur 

nemendur nálægt 1200 fyrstu fimmtíu árin, 1929-1979.159 Samkvæmt upplýsingum 

frá Hjördísi Stefánsdóttur gætu nemendur hafa verið rúmlega 150 síðustu sjö árin sem 

skólinn starfaði og eru þá sameiginlegir nemendur héraðsskólans og 

Húsmæðraskólans á matvælatæknibraut taldir með.160 Því má segja að 

Húsmæðraskólinn hafi menntað u.þ.b. 1350 nemendur á starfstíð sinni auk allra þeirra 

sem nutu þess námskeiðahalds sem skólinn stóð fyrir. 

Nýrri hluti Húsmæðraskólans var fenginn héraðsskólanum til afnota en gamli 

skólinn með innanstokksmunum rann til Kvenfélagsins til eignar og varðveislu161 og 

er skólinn að miklu leyti enn eins og hann var á meðan í honum var starfsemi, t.d er 

dagstofan enn í upphaflegu horfi en uppi í risinu er ráðgert að leggja eitt herbergi 

undir Matthildarstofu þar sem varðveita á muni Matthildar Halldórsdóttur 

jurtalitunarkonu í Garði.162 Íbúðarherbergi Kristjönu Pétursdóttur stendur óhreyft og 

er glæsilegt á að líta. 

Ljóðlínur Huldu úr kvæðinu „Krosssaumur“ sem settar eru fram í kaflanum um 

handavinnuverkefni saumaði Kristjana í veggteppi sem hangir uppi í lokrekkjunni í 

herbergi hennar. 

 

                                                 
157 HHús. E-684/3. 
158 HHús. E-684/2. 
159 Páll H. Jónsson 1980: 141. 
160 Hjördís Stefánsdóttir 2008. 
161 Aðalbjörg Pálsdóttir 2007: 28. 
162 Aðalbjörg Pálsdóttir 2007: 30. 
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4.8  Breyttir tímar 

Í skólasetningarræðum Halldóru Sigurjónsdóttur frá seinni hluta sjötta áratugarins má 

greina áhyggjur af stöðu húsmæðraskóla og heimila. Í ræðu frá 1957 segir hún það eitt 

af vandamálum samtímans að húsmóðurstarfið falli í skuggann af kapphlaupi kvenna 

við karlmenn varðandi menntun og starfsval og að það verði að leysa án þess að fórna 

þeim verðmætum sem gert hafa heimilið að þeim hornsteini þjóðfélagsins sem hver 

maður þarfnist til að komast til þroska. En takist það ekki geti svo farið „…að 

heimilið verði einskonar útburður þjóðfélagsins öllum til tjóns og þeim óbætanlegt 

sem ungir eru og óharðnaðir.“163 

Í ræðu frá 1958 segir hún að sumir hafi þá skoðun að stytta megi námstíma 

húsmæðraskólanna en kennarar telji að ekki sé mögulegt að gera námsefninu nægilega 

góð skil á styttri tíma. Hún segir að ef eðlilegt sé að eyða þremur til fjórum árum í 

iðnnám séu átta til níu mánuðir ekki mikið til undirbúnings húsmóðurstarfi.164 Þessar 

varnarræður Halldóru hljóta að benda til þess að viðhorf til húsmæðraskólanna hafi 

verið farin að breytast á þessum tíma.  

Þann tíma sem Hjördís Stefánsdóttir stýrði Húsmæðraskólanum var mikil óvissa 

um framtíð hans. Hún velti því fyrir sér í grein sinni í Húsfreyjunni 1977 hvort ekki 

væri lengur þörf fyrir húsmæðraskóla og hvort sú skoðun væri algeng meðal fólks að 

ástæðulaust væri að eyða fjórum til átta mánuðum ævi sinnar í hússtjórnarnám þar 

sem það gæti lært undirstöðuatriði heimlishalds og gert það þannig auðveldara og 

ánægjulegra. Hún sagði ráðamenn menntamála ósammála um hvaða stefnu skyldi taka 

varðandi húsmæðrakennslu og taldi það ástæðu þess að skólarnir skipuðu ekki 

öruggari sess í menntakerfinu á þeim tíma.165 

Kvenréttindakonur höfðu um nokkurt skeið látið lítið á sér bera en 1970 spratt 

upp nýtt afl, Rauðsokkahreyfingin, sem vildi opna augu kvenna fyrir því misrétti sem 

þær byggju við á flestum sviðum þjóðfélagins, ekki síst heimavinnandi húsmæður. 

Þeirra starfsreynsla væri hvergi metin þegar út á vinnumarkaðinn kæmi.166 Hulda Á. 

Stefánsdóttir hugleiðir í ævisögu sinni hvort húsmóðurstörfin séu orðin svo lítils virði 

fyrir áhrif fólks, ekki síst kvenfólks sem „...telur sér og öðrum trú um, að 

húsmóðurstaðan geri hverja konu, sem vinnur heima, þröngsýna og heimska „þessar 

                                                 
163 HHús. E-684/14. 
164 HHús. E-684/14. 
165 Hjördís Stefánsdóttir 1977: 4. 
166 Vilborg Sigurðardóttir 2001: 476-484. 
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góðu húsmæður“, sem kallaðar eru, séu dragbítur á æskilega framvindu 

menningarinnar?“167  

Þjóðfélagsbreytingar höfðu valdið því að konur fóru í ríkara mæli út á 

vinnumarkaðinn þar sem vinnuafls kvenna var þörf auk þess sem margar þeirra sáu 

einar um framfærslu sína og voru fyrirvinnur heimila eins og karlar. Þær þurftu því 

fjárhagslegt sjálfstæði. og leituðu nýrra leiða til að afla sér menntunar. Eyrún 

Ingadóttir segir að sumum hafi þótt nokkurra mánaða nám í húsmæðraskóla tímasóun 

og jafnvel til einskis þar sem námið var ekki metið í öðrum skólum.168 Auk þess bar 

nokkuð á því að menntun húsmæðraskólanna þætti gamaldags jafnvel niðrandi og 

voru þeir stundum nefndir lítilsvirðandi nöfnum eins og „Grautarskólar“. 

Húsmæðraskólarnir sem áður áttu að bjarga þjóðinni frá glötun voru nú allt í einu 

orðnir að vandræðabörnum samfélagsins. 

Skólakerfið breyttist og námsframboð jókst með tilkomu framhaldsskólanna og 

í sumum þeirra er boðið upp á kennslu í matreiðslu og handavinnu af einhverju tagi.169 

Einnig höfðu bættar samgöngur gert það að verkum að fjarlægðir skiptu minna máli 

og heimavistir urðu óþarfar. En sú leið að endurskipuleggja hússtjórnarnámið var ekki 

valin heldur voru flestir húsmæðraskólar lagðir niður og nú eru þeir aðeins tveir eftir á 

landinu, þ.e. Húsmæðraskólinn á Hallormsstað og Húsmæðraskóli Reykjavíkur og 

segir Hjördís Stefánsdóttir gaman að vita til þess að nú tuttugu árum seinna færist það 

í vöxt að fólk, bæði karlar og konur, sæki nám í húsmæðraskóla á meðan það er að 

gera upp við sig hvaða leið það ætli að fara í framhaldsnámi.170 

 

4.9  Niðurstöður 

Uppbygging þess fyrirmyndarheimilis sem Húsmæðraskóli Þingeyinga var gekk 

ótrúlega hratt og vel þar sem margir lögðu hönd að verki. Sú hugmynd að hafa helst 

allt heimaunnið gaf skólanum heimilislegra yfirbragð og studdi við þá menntahugsjón 

sem þar var unnið eftir.  

Skólastarfið var í raun hið daglega líf og allt sem í því fólst. Skólinn var stórt 

heimili þar sem námsmeyjar fengu uppeldi, leiðbeiningar og umönnun eftir þörfum. 

Kenndar voru námsgreinar tengdar heimilishaldi, handavinnu og uppeldi sem taldar 
                                                 
167 Hulda Á. Stefánsdóttir 1988: 106. 
168 Eyrún Ingadóttir 1995: 147. 
169 Hjördís Stefánsdóttir 2008. 
170 Hjördís Stefánsdóttir 2008. 
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voru tilheyra verkahring kvenna. Kennslan virðist hafa verið mjög í anda 

húsmæðrastefnunnar bæði áhersla á námsgreinarnar og hugarfarið. Reynt var að 

innræta nemendum að „starfa í anda kærleika og fórnfýsi“ eins og Kristjana 

Pétursdóttir forstöðukona skólans komst að orði. Heimilisbragurinn var því allur á 

þessa lund. Margt virðist hafa verið gert bæði til gagns og gamans og af heimildum 

má ráða að þarna hljóti að hafa verið bæði gott og gaman að vera.  

Þáttur Kristjönu Pétursdóttur hefur verið mjög stór í mótun skólans og alls þess 

starfs sem þar var unnið. Þegar Húsmæðraskóli Þingeyinga er nefndur á nafn er 

persóna hennar ósjálfrátt tengd sögu hans.  

Í skólastjórnartíð Halldóru Sigurjónsdóttur urðu miklar breytingar til batnaðar á 

aðstöðu til skólahalds með tilkomu nýbyggingar og lengingu skólaárs. Öll aðstaða 

gjörbreyttist og má segja að blómaskeið húsmæðraskólans hafi verið um það leyti sem 

nýji hluti skólabyggingarinnar var tekinn í notkun og voru nemendur þá lang flestir.  

Kennsla jókst í hússtjórn en handavinnukennsla var með svipuðu móti þann 

tíma sem heimildir vitna um. Þar var aðal markmiðið að gera nemendur færa um að 

vinna alla handavinnu sem nauðsynleg var á hverju heimili. Samkvæmt skýrslum yfir 

unna muni hafa skyldustykki verið nánast þau sömu alla tíð og er helst að sjá 

breytingar á kvenfatnaði, þá væntanlega í takt við þarfir og tísku á hverjum tíma.  

Mikið var lagt upp úr þjóðlegri handavinnu bæði hvað snerti efni og stíl og þá 

sérstaklega í vefnaði og hannyrðum. Áhersla var lögð á að kenna fjölbreyttar 

vinnuaðferðir, þroska smekkvísi og koma menningararfi þjóðarinnar til skila.  

Ótrúlegt magn fjölbreyttra verkefna var unnið á hverjum vetri og er óhætt að 

gera ráð fyrir að nemendur sem menntast höfðu í Húsmæðraskólanum hafi átt 

möguleika á að öðlast talsverða færni í handavinnu.  

Um 1970 tók aðsókn að húsmæðraskólum landsins að minnka og átti það líka 

við um Húsmæðraskóla Þingeyinga. Breytingar á starfsemi skólans urðu því 

óumflýjanlegar og var húsmæðranámið þá stytt um helming og fjölbreytt námskeið 

tekin upp fyrir héraðsfólk auk þess sem nemendum úr héraðsskólanum og grunnskóla 

Reykdæla var kennd matreiðsla. Þessar breytingar urðu aðallega í skólastjórnartíð 

Hjördísar Stefánsdóttur og varð aðsókn að skólanum góð um tíma. Matvælabraut var 

stofnuð 1982 í samvinnu við héraðsskólann og reyndist vel en nemendum í reglulegu 

námi fækkaði aftur og voru aðeins sex síðustu tvö árin sem skólinn starfaði. Að lokum 

var skólinn lagður niður nánast með einu pennastriki samkvæmt ákvörðun 

menntamálaráðherra.  
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Ástæður þess að húsmæðraskóla var ekki lengur þörf í samfélaginu hafa líkega 

verið margar. Kvennabaráttan virtist hafa verið í lægð síðan húsmæðrastefnan náði 

yfirhöndinni á þriðja áratug tuttugustu aldar. Rauðsokkahreyfingin, nýtt baráttuafl 

kvenna, reis upp 1970 gegn misrétti sem konur voru beittar í þjóðfélaginu. 

Húsmæðraskólarnir þóttu jafnvel til þess fallnir að koma í veg fyrir að konur kæmust 

út af heimilunum, á vinnumarkaðinn þar sem reynsla kvenna sem húsmæðra var 

einskis metin. Konur þurftu fjárhagslegt sjálfstæði þar sem sumar þeirra sáu einar um 

að framfleyta sér og var því eðlilegt að þær leituðu sér menntunar sem kæmi að notum 

þar. Húsmæðrastefnan sem lá að baki stofnun húsmæðraskólanna samrýmdist ekki 

lengur aðstæðum samfélagsins og var fótunum þar með kippt undan rekstri þeirra. 

Neikvæð umræða sem lengi var í þjóðfélaginu um húsmæðraskóla hefur 

hugsanlega haft áhrif. En lenging skólaskyldu og tilkoma framhaldsskóla með 

fjölbreyttara námsframboði hafa þó líklega haft mest að segja. Í sumum þeirra var 

kennd matreiðsla og handavinna og þar var námið metið til eininga. Konur sáu 

framtíð sína í nýju ljósi og komust að þeirri niðurstöðu að fleiri hlutverk stæðu þeim 

til boða en „að skeina krakka og kemba þeim/ og keppast við að staga.“171 sem var 

m.a. innan hins sérstaka verkahrings húsmóðurinnar. Húsmæðraskólar urðu því að 

lúta í lægra haldi fyrir breyttu hlutverki kvenna í þjóðfélaginu. 

 

                                                 
171 Theodóra Thoroddsen 1960: 123. 
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5.  Lokaorð 
Samfélagsbreytingar á fyrri hluta tuttugustu aldar, þegar fólksflutningar hófust fyrir 

alvöru úr sveit í þéttbýli, urðu mörgum áhyggjuefni, og voru taldar grafa undan gömlu 

sveitamenningunni. Meint upplausn heimilisiðnaðar og iðjuleysi ungdómsins á 

mölinni varð mönnum umhugsunarefni og þeir sem vildu vinna að endurreisn 

heimilisiðnaðins töldu vænlegast að kenna handavinnu í barnaskólum til bjargar 

menningararfinum og þjóðinni sjálfri. 

Við upphaf tuttugustu aldar virðist handavinna ekki hafa verið kennd víða í 

barnaskólum en á Norðurlandi hóf Halldóra Bjarnadóttir handavinnukennslu í 

Barnaskóla Akureyrar þegar hún var skólastjóri þar. Hún var, sem alkunnugt er, mikil 

áhugamanneskja um íslenskan heimilisiðnað. Handavinna varð skyldunámsgrein þar 

1908 þó að ekki hafi verið ákvæði um þess háttar kennslu í lögum um fræðslu barna 

frá 1907. Hún rak áróður fyrir handavinnukennslu barna í ræðu og riti og gerði 

ítrekaðar tilraunir til að fá hana viðurkennda sem skyldunámsgrein en það tókst ekki á 

þeim þremur áratugum sem hér eru til umfjöllunar.  

Litlar heimildir eru handbærar um handavinnukennslu á Norðurlandi aðrar en 

skrif Halldóru en af þeim má ráða að handavinnukennslu hafi verið vel sinnt í 

Barnaskóla Akureyrar. Einnig kemur fram að handavinna hafi fyrr verið tekin upp í 

skólum í bæjum en sveitum þar sem farskólar voru starfandi og kennslutími styttri auk 

þess sem kennara vantaði. Börn í sveitum hafa því farið á mis við handavinnukennslu 

nema þau hafi fengið hana á heimilum sínum.  

Halldóra færði ýmis rök fyrir því að nauðsynlegt væri að kenna handavinnu í 

barnaskólum, t.d. til að þjálfa hug og hönd nemenda og til hvíldar frá bóklegu námi, 

auk þess sem hver maður þyrfti að kunna eitt og annað til að geta bjargað sér 

þokkalega í lífinu.  

Í handavinnu stúlkna var áhersla lögð á að kenna aðferðir sem gætu komið 

þeim að gagni, s.s. prjón, fatasaum og fataviðgerðir. Eftir að skólaskyldu lauk höfðu 

stúlkur ekki mikla möguleika til framhaldsnáms í handavinnu á Norðurlandi. Einna 

helst bauðst slíkt á stöku námskeiðum að frátalinni skólavist í Kvennaskóla 

Húnvetninga á Blönduósi.  

Áhugi á sérmenntun kvenna vaknaði samhliða kvennabaráttu og urðu miklar 

umræður um eðli og hlutverk kvenna. Sú skoðun að hlutverk kvenna væri fyrst og 

fremst að vera mæður og húsmæður varð æ meira ríkjandi og virðist hafa valdið því 
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að kvennabaráttan snerist upp í baráttu fyrir menntun verðandi húsmæðra í sérstökum 

húsmæðraskóla.  

Íhaldssami armur kvennahreyfingarinnar aðhylltist húsmæðrastefnu og þær 

hugmyndir að konur bæru ábyrgð á framtíð þjóðarinnar og uppeldi á heimilunum. 

Aðaltalsmenn hennar voru Sigrún P. Blöndal, Ragnhildur Pétursdóttir og Halldóra 

Bjarnadóttir og töldu þær það varða þjóðarheill að vel væri að sérmenntun kvenna 

staðið. Konur áttu umfram allt að menntast að vissu marki, og átti menntunin fyrst og 

fremst að lúta að uppeldi og heimilishaldi.  

Húsmæðrastefnan sameinaðist íhaldssamri þjóðernisstefnu og sveitahyggju 

svo úr varð þjóðernisleg húsmæðrastefna sem gerði þjóðernislegt hlutverk kvenna að 

aðalatriði. Uppeldi átti því að byggja á þjóðlegum gildum og gat seint orðið nógu 

íslenskt. Húsmæðraskólar áttu þar með að mennta verðandi húsmæður á þjóðlegum 

nótum til að búa þær undir að ala upp sanna Íslendinga.  

Í Þingeyjarsýslu hófu konu baráttu fyrir stofnun húsmæðraskóla þegar þær 

stofnuðu Kvenfélag Suður-Þingeyinga 1905. Yfir tuttugu ár liðu þar til þeim varð 

ágengt í þeirri baráttu og var þrautseigja þeirra með ólíkindum en þær létu ekki bugast 

þrátt fyrir síendurtekin vonbrigði.  

Árið 1927 samþykkti ríkið loksins að koma að stofnun húsmæðraskóla í 

sýslunni og tengist það líklega viðhorfsbreytingum hjá ráðamönnum þjóðarinnar. 

Heimamaðurinn Jónas Jónsson frá Hriflu var þá nýtekinn við ráðherraembætti og 

beitti sér fyrir menntamálum alþýðu eins og kunnugt er. Hann hefur að öllum 

líkindum haft úrslitaáhrif á það að Þingeyingar fengu húsmæðraskóla á þessum tíma. 

Húsmæðraskóli Þingeyinga var stofnaður á Laugum í Reykjadal 1929 og var 

byggður upp sem „fyrirmyndarheimili í sveit“ undir stjórn fyrstu forstöðukonu hans, 

Kristjönu Pétursdóttur frá Gautlöndum. Skólinn starfaði sem heimili fyrir stúlkur þar 

sem fór fram uppeldi og kennsla í heimilishaldi, handavinnu og öðru sem laut að 

sérstökum verkahring kvenna. Skólastarfið var í anda þjóðernislegrar húsmæðrastefnu 

að öllu leyti. 

Árið 1949 breyttist aðstaða til skólahalds til batnaðar með nýbyggingu og 

lengingu skólaárs. Eftir það var hægt að taka við fleiri nemendum og voru þeir flestir 

á árunum 1950-1970, m.a. var þá kennsla aukin í hússtjórn.  

Í handavinnu var lagt mest upp úr því að nemendur ynnu þjóðleg verkefni. 

Kenndar voru þær aðferðir í handavinnu sem helst kæmu að gagni á heimilum, s.s. 
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vefnaður ýmis konar, fatasaumur, útsaumur, handprjón, vélprjón og hekl. Kennslan 

var fjölbreytt og til þess fallin að gera nemendur vel færa á þessu sviði. 

Um 1970 fækkaði nemendum í Húsmæðraskóla Þingeyinga eins og í öðrum 

húsmæðraskólum á landinu vegna breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu. 

Til að bregðast við þessu var námstími styttur í eina önn og var þá skólinn 

rekinn með öðru sniði en áður, með námskeiðahaldi fyrir héraðsfólk á haustönn en 

reglulegu hússtjórnarnámi á vorönn auk þess sem hluti nemenda héraðsskólans og 

barnaskólans á Laugum fengu kennslu í matreiðslu. Nemendum í reglulegu námi 

fjölgaði um tíma og seinna var matvælatæknibraut stofnuð í samvinnu við 

héraðsskólann. Að lokum var Húsmæðraskóli Þingeyinga þó lagður niður haustið 

1986 og heyrir nú sögunni til. Kvenfélagasamband Suður-Þingeyinga hefur nú fengið 

hluta hans til eignar og varðveislu og mun halda minningu hans og starfsins sem þar 

fór fram á lofti um ókomna tíð.  

Í þjóðfélagi samtímans virtist ekki lengur þörf fyrir húsmæðraskólana og 

liggja þar ýmsar ástæður að baki. Í breyttu þjóðfélagi voru nýjar áherslur, þörf var 

fyrir konur á vinnumarkaði, þær þurftu fjárhagslegt sjálfstæði og það útheimti 

menntun sem ekki fékkst á húsmæðraskóla. Kvennabarátta hafði sín áhrif og það að 

nám á húsmæðraskóla var ekki metið í öðrum skólum hlýtur að hafa skipt miklu máli. 

Í stað þess að aðlaga húsmæðraskóla framhaldsskólum voru þeir lagðir niður og nú er 

matreiðsla og handavinna kennd sums staðar í framhaldsskólum. Bættar samgöngur 

vega upp á móti fjarlægðum svo nú er auðveldara fyrir fólk að sækja sér menntun út 

fyrir heimabyggð sína og heimavistir því víðast hvar óþarfar. En vafamál er hvort 

framhaldsskólar komi nokkurn tíma í staðinn fyrir húsmæðraskóla á sviði handavinnu 

þegar höfð er í huga sú víðtæka kennsla sem þar fór fram og óvíst að hún fáist á 

einum vetri. Og seint mun nokkur stúlka finna slíkt andrúmsloft í framhaldsskóla sem 

mörg þingeyska konan finnur þegar hún lítur til baka í skólann sinn þar sem „Við 

krosssaum hún ein sér unir/ og ævintýranna vor./ Að vængjum og vorsins tónum/ 

verður hvert einasta spor.“172  

                                                 
172 Hulda 1926: 137. 
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Fylgiskjal 1 

 
Efni: Handavinnuverkefni stúlkna í Barnaskóla Akureyrar um eða fyrir 1911. 

Heimild: [H]Halldóra [B]Bjarnadóttir 1912. 



 

 
 

Handavinnuverkefni stúlkna í Barnaskóla Akureyrar um eða fyrir 1911 
 

1. bekkur: 

• Prjónaðir sokkar, smokkar (handstúkur), yl-leppar og poki. 

• Aukaverkefni: pennaþurrkari og veggpoki. 

• Saumuð jafapjatla með ýmsum algengum saumsporum. 

2. bekkur: 

• Prjónaðir belgvettlingar og rykþurrka. 

• Saumuð skólataska úr tvisttaui. 

3. bekkur: 

• Prjónaðir sokkar. 

• Saumuð svunta og æfing. 

4. bekkur: 

• Prjónaðir sokkar og ullarskyrta. 

• Saumuð æfing (skyrta merkt), Skyrta (sniðin). 

• Hekluð blúnda. 

5. bekkur: 

• Prjónaðir sokkar, nærpils eða ullarbolur. 

• Aukaverkefni: háleistar. 

• Saumuð æfing, buxur (sniðnar), nafnaklútur. 

• hekluð blúnda. 

6. bekkur: 

• prjónaðir sokkar, smokkar með útprjóni og vettlingar með útprjóni, Stoppað í 

og gert við sokka. 

• Aukaverkefni: háleistar, ullarskyrta eða nærpils. 

• Saumuð drengjaskyrta, merkingar, bætt og stoppuð föt, 

tekin snið, sokkur teiknaður og skrifað um hann, útprjón skrifað upp. 



 

 
 

Fylgiskjal 2 
 

Efni: Reglugerð fyrir húsmæðraskóla. 

Heimild: Húsmæðraskóli Þingeyinga 1. 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

Fylgiskjal 3 
 

Efni: Listi yfir unnin verkefni árin 1965-1968. 

Heimild: Húsmæðraskóli Þingeyinga 2. 



 

 
 

Unnir munir 1965-1968 
 
 
 
Saumaðir munir, hekl og prjón 
 
• Veggklæði 

• kaffidúkar hör 

• kaffidúkar jafi  

• smá dúkar, reflar 

• jafa reflar 

• jafa púðar  

• skírnarkjólar 

• mundlínupokar 

• handavinnupokar 

• skáppokar 

• vöggusett  

• barnaskyrtur 

• náttföt 

• skriðbuxur 

• telpnakjólar 

• drengjabuxur 

• svuntur 

• pils 

• kjólar 

• dragtir 

• skyrtur 

• barnaföt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ofnir munir 
 
• Matar- og kaffidúkar 

• gólfmottur 

• værðarvoðir 

• púðar 

• reflar 

• veggstykki 

• dragtar og kjólaefni 

• klukkustrengir 

• diskadúkar 

• handklæði 

• svuntur 

• munnþurrkur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Fylgiskjal 4 

 
Efni: Yfirlit um unna muni í handavinnu og skólahald árin 1930-1955. 

Heimild: HHús. 684/12. 



 

 
 

Unnir munir 1930-1955 
 
Fatasaumur 1930 1935 1940 1945 1950 1955 
Kjólar 47 32 36 55 59     105 
Treyjur   6 16 20   8 39 56 
Peysuföt   2      
Upphlutir   1   2     
Upphlutstreyjur   4   2     
Kjólpils   4   7   7  31 31 
Kápur   1   6 10    
Sloppar   9   8     
Náttkjólar 15 15 18 18 31 29 
Milliskyrtur 15 15   7    
Undirkjólar   2    11  
Millibolir 13      
Sokkapokar 15   18 34 28 
Vinnupokar 15 15  18 34 26 
Náttjakkar      2   
Ungb.fatasamst.    18 32 28 
Ungb. náttföt     34 27 
Telpukjólar     26 31 
Drengjabuxur     31 29 
Vögguföt     33 29 
Svuntur      25 
Skriðbuxur      30 
Sniðteikningar     32 30 
       

Útsaumur       
Borðdúkar  
(ullard) 

13   4   5   7 13   3 

Kaffidúkar   5 13 19 30 36 43 
Ljósadúkar   1   4    3 35 17 
Sessuborð   3 19 12 42 51 32 
Upphlutsborðar   2      
veggklæði  10 17 12 23 16 
borðreflar  11 14 21 24  
bakkadúkar    5    5   
Munnlínpokar   18 18 34 26 

 



 

 
 

 
Vefnaður 1930 1935 1940 1945 1950 1955 
Rúmábreiður 12 15 15 15   
Bekkábreiður   3 15 18 15 30 20 
Húsg. voðir   8      8   6 
Stólsetur 10   11   5 13 
Kaffi- og 
matardúkar   

14 16 30 29 12 26 

Gluggatjöld 17 16 22 17 36 23 
Veggreflar 13   x   ? 24 29 16 
Kjólaefni   8   17 18  
Handklæði 12 15 19 34 31 24 
Munnlín 16 16 24  15 17 
Ljósadúkar   7    7  42  
Borðreflar 11   7 20 16 33 26 
Sessuborð   2  18   8 11 14 
Blússuefni  15 18  18  
Pilsefni  11 19    
Jafi     37 27 
Gólfreflar       4   8 
       

Prjón og hekl       
Undirkjólar   2   3     
Skyrtur 14   6   5    
Sokkar 14   4     
Nærbuxur     7    
Rúmábreiður    1      
Dömupeysur  15 24 17   2  
Herra peysur og 
vesti 

      1   2  

Nátttreyjur       2  
Ungb. nærföt    17 13 30 
Ungb. treyjur     35 30 
Ungb. 
hosur(hekl) 

    32 30 

Ungb. húfur       2  
Ungb. útiföt      1   2  
Drengjaföt       3  
Telpukjólar      3   3  
Telpupils      1   
Borðrefill      1   

 
 
 
Föndur 1956 
Lampaskermar 23 stk., dýnur í barnarún 25 stk. og körfur 28 stk. 



 

 
 

 
Yfirlit yfir skólahald 1930-1955 

 

Skólinn Aldur 
Kennarar 

alls 
Kostnaður Skóla- 

ár 
byrjar endar 

Kennslu-

vikur 

Nem. 

alls 
yngst elst fastir auka dagfæði skólagj. 

Handav. 

Efni/námsb. 

1930 1/10 1/5 25 15 18 33 2 3 1,30 40,00 Ekki vitað 

1935 4/10 1/5 25 15 18 24 2 4 1,18 40,00 Ekki vitað 

1940 1/10 28/4 25 18 18 26 2 5 1,33 40,00 290,00 

1945 7/10 30/4 24 18 19 27 3 5 5,11 100,00 426,90 

1950 5/10 13/6 30 36 18 23 4 3 7,50 450,00 750,00 

1955 20/9 7/6 32 34 17 22 4 2 12,60 450,00 2,325,00 

 



 

 
 

Fylgiskjal 5 
 

Efni: Skólastjóratal. 

Heimild: Páll H. Jónsson 1980. 



 

 
 

 
Skólastjóratal  
 

Kristjana Pétursdóttir                     1929-1946 

Halldóra Sigurjónsdóttir                 1945-1966 

Kristín Jakobsdóttir                        1949-1950 

Fanney Sigtryggsdóttir                   1961-1962 og 1966-1967 

Jónína Hallgrímsdóttir                    1967-1969 

Jónína Bjarnadóttir                         1969-1973 

Hjördís Stefánsdóttir                      1973-1986 

 


