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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um ísskápshurðir, hlutina sem eru á þeim og fólkið sem skreytir 

hurðirnar. Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er hvort og hvernig ísskápshurðir 

endurspegla fólkið sem býr á heimilinu. Til að leita svara við spurningunni tók ég fimm 

eigindleg viðtöl auk þess að taka ljósmynd af ísskápshurðinni hjá viðmælendum mínum. 

Einnig óskaði ég eftir að fólk sendi mér mynd af sinni ísskápshurð og svaraði í leiðinni 

spurningaskrá. Alls fjörtíu og þrír einstaklingar sendu mér ljósmyndir og svör. Auk 

viðtalanna og ljósmyndanna studdist ég við við rannsóknir fræðimanna sem höfðu 

rannsakað hegðun fólks og tengsl fólks við hluti. Í þessu samhengi skoðaði ég 

sérstaklega hlutverk kynjanna og hvernig þau birtast á ísskápshurðinni. Einnig athugaði 

ég hvers vegna fólk setur ákveðinn hlut á ísskápinn en ekki einhvern annan og afhverju 

sumir hlutir fá að vera á ísskápshurðinni í langan tíma á meðan aðrir staldra stutt við. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mikill munur er á ísskápshurðum fólks eftir 

fjölskylduhögum, það er hvort það býr eitt, er í sambúð, hvort það eru börn á heimilinu 

eða hvort börnin eru uppkomin. Töluverður munur var einnig á ísskápshurðum fólks 

sem átti eitt barn og hjá fólki sem átti þrjú eða fleiri börn. Einnig var ákveðið samhengi 

milli þess hver eldar matinn á heimilinu og hver sér helst um að skreyta ísskápshurðina. 

Ísskápshurðin gefur því dýrmætar vísbendingar um fjölskyldumeðlimi og líf þeirra.   
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Formáli 

Þessi ritgerð er tileinkuð ömmu minni, Málfríði Benediktsdóttur húsfreyju í Stóru-

Sandvík. Amma var af þeirri kynslóð þar sem tækifæri til menntunar voru af skornum 

skammti, sér í lagi fyrir stúlkur. Amma kenndi mér að vera alltaf þakklát fyrir alla þá 

menntun sem ég fengi. Þó að gáfur verði ekki mældar í háskólagráðum þá er menntun 

svo sannarlega máttur. Menntun snýst ekki um að læra staðreyndir heldur að þjálfa 

hugann til að hugsa. Ég veit að amma hefur verið með mér í þessum BA-

ritgerðarskrifum og veitt mér andlegan styrk þegar ég hef þurft á honum að halda. Og ég 

veit að hún verður líka með mér þegar ég tek við háskólagráðunni minni. Kannski að 

hún baki meira að segja pönnsur í tilefni dagsins? 

 Ég vil þakka eiginmanni mínum, Guðmundi Karli Sigurdórssyni, fyrir allan  

yfirlesturinn, aðstoðina og andlegan stuðning við ritgerðarskrifin. Börnunum mínum, 

þeim Dýrleifu Nönnu og Benedikt Hrafni, vil ég þakka fyrir ómælda þolinmæði og 

umburðarlyndi síðustu þrjú ár. Þökk sé ykkur hef ég lært að skipuleggja tímann minn 

vel og þökk sé ykkur hef ég verið enn staðráðnari í því að standa vel mig í náminu. Þið 

þrjú eruð mér allt. 

 Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Valdimari Tryggva Hafstein, fyrir 

ómetanlega og sérlega metnaðarfulla leiðsögn við þessi ritgerðarskrif. Þökk sé 

Valdimari þá gerði ég ekki bara mitt besta – heldur mitt allra besta.  
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Inngangur 

„Ertu að rannsaka hvað?!?“ voru algengustu viðbrögðin sem ég fékk þegar ég sagði 

fólki frá efni þessarar ritgerðar. Öldruð frænka mín sagði að ég gæti aldrei skrifað heila 

BA-ritgerð um ísskápshurðir. En annað kom á daginn. Í raun hefði ég léttilega getað 

skrifað MA-ritgerð um þetta efni, því úr nægu var að moða. Það var þó aldrei ætlunin að 

BA-ritgerðin mín myndi fjalla um ísskápshurðir. Síður en svo. Ég var meira að segja 

búin að velja mér annað og ef til vill „hefðbundnara“ efni að sumra mati. En svo var það 

eitt kvöld þegar ég var í heimsókn hjá tengdaforeldrum mínum og var eitthvað að horfa 

á ísskápshurðina þeirra að ég hugsaði: „Vá, þeirra ísskápshurð er allt öðruvísi en okkar“. 

Í kjölfarið fór ég að hugsa að engar tvær ísskápshurðir væru alveg eins og í raun væri 

ísskápshurð hvers og eins mjög persónuleg. Upp vöknuðu spurningar um hvað 

ísskápshurðin gæti mögulega sagt til um fólkið sem byggi á heimilinu, hvort hún 

endurspeglaði heimilisfólkið og þá hvernig. 

 Flest umgöngumst við ísskápa á hverjum degi því að við þurfum jú öll að borða. 

Við opnum ísskápshurðina, finnum okkur eitthvað ætilegt og lokum svo ísskápnum 

aftur, umhugsunarlaust. Við gefum ísskápsskrautinu kannski ekki mikinn gaum, það er 

bara einhvern veginn þarna og sumt hefur kannski alltaf verið á ísskápshurðinni án þess 

að við hugsum mikið út í ástæðuna fyrir því. Flest hugsum við yfirleitt meira um það 

sem er inni í ísskápnum en það sem er á hurðinni. Í barnslegri einlægni okkar viljum við 

ef til vill meina að það sem er inni í ísskápnum segi meira um okkur en skrautið sem er 

utan á honum. Við erum jú það sem við borðum. En fronturinn sem við setjum upp 

þegar við mætum heiminum á ýmislegt sameiginlegt með ísskápsfrontinum sjálfum, 

jafnvel meira en við gerum okkur grein fyrir. 

 Í framhaldi af vangaveltum mínum ræddi ég við leiðbeinandann minn og lýsti 

áhuga á að gera lítið rannsóknarverkefni um ísskápshurðir. Hann sagði að viðfangsefnið 

væri alltof stórt til að gera bara lítið rannsóknarverkefni, ég ætti frekar að gera BA-

ritgerð um efnið. Eftir að hafa hugsað málið vandlega í einn dag og borið hugmyndina 

undir aðra kennara í þjóðfræðinni, lét ég slag standa og ákvað að mín BA-ritgerð yrði 

um ísskápshurðir. Ég vissi að viðbrögð vina og fjölskyldu yrðu blendin og ef til vill 

myndu einhverjir halda að fyrst að BA-ritgerðin mín væri um ísskápshurðir þá væri nám 

í þjóðfræði bara eitthvað grín. En sem verðandi þjóðfræðingur með einstaklega mikinn 

áhuga á fólki og umhverfi þess, vissi ég að ísskápshurðir væru eitthvað sem vert væri að 

rannsaka. 
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 Það er auk þess mjög mikilvægt að vera forvitinn um viðfangsefnið sitt (María 

Ólafsdóttir, 2011: 13). Sé maður forvitinn um efnið þegar hann aflar gagna fyrir 

rannsókn sína eru minni líkur á að eitthvað fari framhjá honum. Maður er einnig 

líklegur til að spyrja viðmælendur sína betri spurninga og leita vel að heimildum. En 

forvitnin drap köttinn og það hefði verið auðvelt að láta þessa forvitni leiða sig í gönur. 

Þó ísskápshurðir hafi lítið sem ekkert verið rannsakaðar með þeim hætti sem ég gerði 

var meira en nóg til af öðrum rannsóknum sem ég gat miðað mína við. 

 Þessi umrædda forvitni hélt mér við efnið og það var aldrei leiðinlegt að vinna 

rannsóknina. Ég hlakkaði mikið til að taka viðtöl við viðmælendur mína og gengu 

viðtölin almennt vel. Viðmælendur mínir voru málglaðir og þó að þeim hafi ef til vill 

þótt sumar spurningarnar óvenjulegar − enda óvenjulegt rannsóknarefni − þá svöruðu 

þeir eftir bestu getu. Það var einnig virkilega gaman að skoða og greina myndir af 

ísskápshurðum og svör við spurningaskrám sem fólk hafði sent mér. Með því að skoða 

myndirnar fannst mér ég fá dýrmæta innsýn í líf fólksins.  

 Þessa ritgerð byggi ég á eigindlegum viðtölum sem ég tók sjálf, auk ljósmynda 

og svara sem fólk sendi mér við spurningaskrá sem ég útbjó. Verður nánar sagt frá 

aðferðum og heimildum í næsta kafla. Rannsókn mína miða ég svo við rannsóknir 

annarra fræðimanna sem hafa rannsakað hegðun fólks og tengsl þess við hluti, en hvort 

tveggja er í brennidepli í nálgun minni við efnið. Skemmst er frá því að segja að þessi 

rannsókn gekk einkar vel og sömuleiðis að vinna úr gögnunum. Er það helst því að 

þakka hversu hjálpsamt og samstarfsfúst fólk var þegar ég leitaði til þess með 

spurningar um ísskápshurðina. 

 Ritgerðinni skipti ég í þrjá kafla auk undirkafla. Í þessu köflum leita ég svara við 

rannsóknarspurningunni, það er hvort og hvernig ísskápshurðin endurspegli 

heimilisfólkið. Í fyrsta kafla ritgerðarinnar segi ég frá rannsóknum og aðferðum, 

viðmælendur eru kynntir sem og önnur rannsóknargögn. Einnig segi ég frá göllum á 

rannsókninni en engin rannsókn er gallalaus, sama hversu vel maður vandar til verks. 

Að mínu mati er nauðsynlegt að benda á gallana til að fólk varist alhæfingar eða yfirfæri 

niðurstöðurnar sjálfkrafa á stærri hópa. Eins er mikilvægt að fólk geri sér grein fyrir því 

hversu mikil áhrif rannsóknartækið (í þessu tilfelli ég) hefur á rannsóknina í heild sinni.  

 Í öðrum kafla ritgerðarinnar fer ég svo yfir hvað fólk er með á ísskápshurðum 

sínum, hver tilgangurinn er með ísskápsskrautinu og hvað það getur mögulega sagt um 

heimilisfólkið. Í þriðja og síðasta kaflanum segi ég frá því hver setur helst skraut á 

ísskápshurðina og hvers vegna. Inn í þann kafla fléttast kynjahlutverkin en þau skiptu 
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verulega máli í þessari rannsókn. Í sama kafla greini ég einnig hvort og hvernig 

ísskápsskrautið endurspeglar hegðun fólks í eldhúsinu og annars staðar í lífinu. Í þessu 

samhengi verður sérstaklega horft til þeirra fjöldamörgu hlutverka sem hver 

einstaklingur leikur dags daglega en öll höfum við fleiri en eitt hlutverk í lífinu. Að 

lokum dreg ég gögnin og greininguna saman og segi frá helstu niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Í sérstökum viðauka aftast í ritgerðinni má sjá allar þær myndir af 

ísskápshurðum sem ég notaði við þessa rannsókn. 
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1 Rannsóknir og aðferðir 

Hvernig rannsakar maður eiginlega ísskápshurðir? Er nóg að taka bara myndir af 

mismunandi ísskápshurðum, bera þær saman og sjá hvað er ólíkt eða líkt með þeim? 

Eða er betra að taka viðtal við fólk og spyrja það út í ísskápshurðina sína? Ég kaus að 

gera hvort tveggja. Rannsóknin byggir þó að mestu á eigindlegum viðtölum sem ég tók 

við fimm einstaklinga. Auk þess að taka viðtal við fólkið tók ég mynd af 

ísskápshurðinni heima hjá því. En þar sem viðtöl við fimm einstaklinga og fimm 

ljósmyndir af ísskápshurðum eru ekki stórt úrtak og geta gefið dálítið handahófskennda 

mynd af viðfangsefninu, ákvað ég að óska einnig eftir myndum af ísskápshurðum. Það 

gerði ég með því að auglýsa eftir myndum á Facebook. Auk þess bað ég fólk um að 

svara nokkrum spurningum í leiðinni. Þær spurningar valdi ég með tilliti til þess sem 

viðmælendur mínir fimm höfðu sagt mér í viðtölunum. 

 Ýmsir kostir og gallar fylgja því að notast við eigindleg viðtöl. Kosturinn við 

eigindleg viðtöl er sá að þá fær viðmælandinn svigrúm til að tjá sig eins og hann kýs, 

leggja sína merkingu í viðfangsefnið og bæta jafnvel við efnisatriðum (Yow, 2005: 5). 

Á þennan hátt geta nýjar tilgátur skapast (Yow, 2005: 5). Og þar sem rannsakandinn 

fylgir ekki föstum spurningum þá getur hann komist að einhverju nýju (Yow, 2005: 6). 

Gallinn við eigindleg viðtöl er aftur á móti sá að þau eru tímafrek og úrtakið verður ekki 

jafn stórt og hjá þeim sem notast við megindlegar rannsóknaraðferðir (Yow, 2005: 6). 

Því verður að varast alhæfingar um breiðari hóp fólks (Yow, 2005: 6).  

 Viðtölin sem ég tók flokkast undir hálfopin viðtöl þar sem ég spurði 

viðmælendur mína ákveðinna spurninga. Ef þeir hefðu fengið að tala algjörlega frjálst 

um sína ísskápshurð án nokkurra spurninga frá mér, þá hefðu viðtölin flokkast sem opin 

viðtöl. Það er þó alls óvíst að þeir hefðu getað talað mikið um ísskápshurðina ef ég hefði 

ekki spurt einnar einustu spurningar þar sem fæstir gefa ísskápshurðinni sinni mikinn 

gaum dags daglega. Ég reyndi þó að að passa upp á að leyfa viðmælendum mínum að 

tjá sig frjálslega og spurði meira út í það sem þeir sögðu frekar en að demba yfir þá 

spurningaflóði. 

 Ákjósanlegt getur verið að notast bæði við eigindlegar og megindlegar aðferðir 

við rannsóknir. Þegar maður hefur lokið við að taka nokkur eigindleg viðtöl er hægt að 

prófa tilgátur sem kunna að hafa vaknað í viðtölum með því að leggja fyrir fólk 

spurningalista (Yow, 2005: 7). Það var einmitt raunin með þessa rannsókn. Strax eftir 

fyrsta viðtalið vaknaði ákveðin tilgáta sem ég spurði næstu viðmælendur mína um. 
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Þegar ég óskaði svo eftir myndum af ísskápshurðum á Facebook bað ég fólk í leiðinni 

um að svara nokkrum spurningum og snerist ein spurningin meðal annars um þessa 

tilgátu. Í raun hefði ég ekki vitað um hvað ég ætti að spyrja fólk ef ég hefði ekki tekið 

viðtölin. Spurningarnar hefðu að minnsta kosti verið allt aðrar.  

 Spurningskráin mín flokkast þó sem eigindleg aðferð en ekki megindleg þar sem 

spurningarnar voru hálfopnar, ekki með föstum svarmöguleikum og svarendur voru ekki 

úr slembiúrtaki sem endurspeglar stærra þýði (til dæmis Íslendinga) með tölfræðilega 

áreiðanlegum hætti. Ég notaði þá aðferð að biðja fólk á minni persónulegu Facebook-

síðu um að senda mér mynd af ísskápshurðinni sinni og svara nokkrum spurningum í 

leiðinni. Að auki biðlaði ég til samnemenda minna í smíðaverkstæði BA-ritgerða í 

þjóðfræði og til annarra þjóðfræðinema um hið sama en sérstakir hópar eru á Facebook 

utan um hvort tveggja. Ég bað fólk um að senda mér myndirnar og svörin í tölvupósti 

og tók fram að nafn þess myndi hvergi koma fram í rannsókninni. Spurningarnar sem ég 

bað fólk um að svara voru eftirfarandi: 

 

1. Fjölskylduhagir (einhleyp/ur, í sambúð, gift/ur, fjöldi barna)?  

2. Aldur heimilisfólks?  

3. Hver setur helst eitthvað á ísskápshurðina?  

4. Hvað er helst að finna á ísskápshurðinni (óþarfi að telja allt upp, bara það 

helsta)? 

5. Hver sér helst um að elda á heimilinu?  

6. Ef ekkert er á ísskápshurðinni eða ekki hægt að festa á hana segla, eruð þið þá 

með minnistöflu? 

 

Eins og sjá má geta svörin við þessum spurningum verið á marga vegu, en þó ekki já, 

nei eða tala á skalanum 1-10.  

 Söfnun mynda og svara fór fram á tímabilinu 13. janúar til 28. janúar 2014. Alls 

sendu þrjátíu og sex konur og sjö karlar mér mynd af sínum ísskáp; alls fjörutíu og þrjár 

myndir. Aldur sendenda var á bilinu tuttugu og tveggja til sextíu og þriggja ára. Af 

þessum fjörutíu og þremur svarendum voru þrjátíu og fjórir giftir eða í sambúð. Níu 

voru einhleypir eða bjuggu einir. Þrjátíu og tveir áttu eitt eða fleiri börn. Það var svo 

allur gangur á því hvort börnin bjuggu enn heima eða voru flutt að heiman. Sumir 

svöruðu bara í stikkorðum á meðan aðrir voru með löng svör, það lengsta var hátt í ein 

blaðsíða.  
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 Ljósmyndirnar sem fylgdu svörunum voru fjölbreyttar. Sjónarhornið var þó 

ofast það sama og það sjónarhorn sem ég notaði þegar ég tók mínar myndir, það er beint 

framan á ísskápinn. Fólkið virtist einnig passa að allt ísskápsskraut væri inni á myndinni 

líkt og ég gerði í minni myndatöku. Gæði ljósmyndanna voru aftur á móti mismunandi. 

Sumir höfðu tekið mynd á símann sinn og myndin var ef til vill ekki alveg í fókus á 

meðan aðrir tóku mynd á myndavél og vönduðu vel til verks. Gæði myndanna er þó 

algjört aukaatriði í þessu samhengi þar sem myndefnið sjálft er aðalatriðið. Mynd getur 

ýtt undir skilning á texta (Snorri Eldjárn Snorrason, 2012: 6) og það gerðu þessar 

ísskápsmyndir svo sannarlega. Eins og gefur að skilja þá er þessi rannsókn sérlega 

myndræn en myndirnar einar og sér hefðu ekki dugað til. Myndirnar auka skilning 

lesandans (í þessu tilfelli rannsakandans) og geta sýnt smáatriði sem hann hefði annars 

misst af eða ekki skilið til fullnustu (Snorri Eldjárn Snorrason, 2012: 9). Með því að fá 

bæði myndir af ísskápshurðum fólks og svör við spurningaskránni fékk ég aukinn 

skilning á myndunum og viðfangsefninu í heild. 

 Viðtölin, svörin við spurningaskránni og myndirnar hjálpuðu mér að skilja 

viðfangsefni rannsóknarinnar betur. Á meðan eigindlegu viðtölin gefa dýpt gefa 

spurningaskrárnar meiri breidd. Þessar tvær eigindlegu aðferðir bæta því hvora aðra 

upp. Saman gefa gögnin sem aflað er með þessum rannsóknaraðferðum betri grunn til 

að byggja á heldur en ef einungis önnur aðferðin væri notuð. Stóri kosturinn við að 

notast við spurningaskrár og eigindleg viðtöl er sá að þau gefa rannsakendum færi á að 

afla upplýsinga um efni sem ekki eru til haldbærar heimildir um (Jón Jónsson og 

Sigurður Gylfi Magnússon, 1998: 48). Þessi rannsóknaraðferð er kjörin til að rannsaka 

hið hversdagslega líf og það sjónarhorn sem einstaklingurinn hefur á tilveruna (Jón 

Jónsson og Sigurður Gylfi Magnússon, 1998: 48). Það gefur því auga leið að þessi 

aðferð hentar einkar vel við rannsókn á jafn hversdagslegu fyrirbæri og ísskápshurðum. 

Þess má geta að þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands notast einnig við þessa 

rannsóknaraðferð en frá árinu 1960 hefur þjóðháttasafnið sent út spurningaskrár með 

það markmið að safna upplýsingum um lífshætti, kjör, siði og venjur Íslendinga (Jón 

Jónsson og Sigurður Gylfi Magnússon, 1998: 48). Meginmarkmið eigindlegra 

rannsókna er að öðlast frekari skilning á fólki, umhverfi þess og sjónarhorni (Jón 

Jónsson og Sigurður Gylfi Magnússon, 1998: 51) og það er einmitt tilgangurinn með 

þessari rannsókn, að skilja hvers vegna og hvernig fólk skreytir ísskápshurðina sína og 

hvaða augum fólk lítur hana. 
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1.1 Viðmælendurnir 

Viðmælendur mína valdi ég af kostgæfni og eftir ýmsum krókaleiðum. Ég leitaðist eftir 

því að velja viðmælendur sem ég þekkti lítið sem ekki neitt. Þannig yrði viðfangsefnið 

vonandi nógu framandi fyrir mér og ég tæki ef til vill frekar eftir hlutum sem ég hefði 

annars ekki tekið eftir. Maður hættir nefnilega oft að taka eftir smáatriðum í fari fólks 

eða heima hjá því ef maður umgengst það reglulega. Mér fannst það vera mikill kostur 

að hafa til dæmis aldrei komið heim til viðmælenda minna áður og aldrei séð 

ísskápshurðina þeirra. Mér fannst þó mikilvægt að viðmælendur mínir væru ekki alveg 

bláókunnugir því að þá væri hætta á að þeir yrðu ef til vill ekki mjög málglaðir. Ég bað 

því vini og kunningja að hjálpa mér að finna viðmælendur fyrir rannsóknina og gekk 

það vonum framar. Að lokum hafði ég úr nægu að velja og gat leyft mér að vera 

pínulítið vandlát á viðmælendur. Ég kaus til að mynda að velja viðmælendur sem áttu 

eitthvað sameiginlegt; viðmælendur mínir eru allir gagnkynhneigðar konur sem eru 

giftar eða í sambúð og eiga eitt eða fleira börn. Þannig hafði ég meiri og betri 

samanburð. Ástæðan fyrir því að ég valdi tiltekinn samfélagshóp var einfaldlega sú að 

úr öllum þeim viðmælendum sem mér buðust tilheyrðu langflestir þessum hópi. 

 Viðmælendur mínir koma allir fram undir nafnleynd. Það er gert til að vernda 

viðmælendur mína (Alver, 1990: 157). Eins tilgreini ég ekki nákvæma búsetu af sömu 

ástæðu. Þetta stóð þó ekki til upphaflega þegar ég hóf rannsóknina en ég sá fljótt að það 

væri ákjósanlegt að leyna nöfnum allra viðmælenda þar sem þeir voru oft að segja mér 

frá mjög persónulegum hlutum, bæði um sjálfa sig og samband sitt við maka sinn og 

börnin. Heimilið er líka svo persónulegur staður, griðastaður hvers og eins og því er í 

rauninni ekkert óeðlilegt við það að heimilið og íbúar þess fái að halda sinni friðhelgi í 

rannsókn sem þessari. Öll nöfn heimildafólksins hér á eftir eru því uppdiktuð. Oddrún 

heitir til dæmis ekki Oddrún. 

 

Oddrún 

Fyrsta viðtalið tók ég við Oddrúnu, 61 árs ritara. Oddrún er gift, á fjögur uppkomin börn 

og eru þau öll flutt að heiman. Hún er búsett í Sveitarfélaginu Árborg. Ég heimsótti 

Oddrúnu miðvikudagskvöldið 27. nóvember 2013. Hún var í símanum þegar hún tók á 

móti mér og að símtalinu loknu varð hún að skjótast aðeins út og bað mig um að bíða á 

meðan. Hún sagði að eiginmaður hennar væri úti í göngutúr og kæmi von bráðar. Ég 

settist við eldhúsborðið eins og illa gerður hlutur og hugsaði með mér hvað eiginmaður 



 14 

hennar myndi nú eiginlega halda þegar hann kæmi inn og sæi bláókunnuga konu við 

eldhúsborðið. Sem betur fer hafði Oddrún sagt honum frá væntanlegri komu minni svo 

að hann kippti sér ekki mikið upp við að sjá mig. Oddrún kom svo um það bil tíu 

mínútum síðar, afsakaði fjarveru sína innilega og settist við eldhúsborðið hjá mér.  

 Viðtalið gekk sæmilega. Eftir á að hyggja var ég líklega of stressuð og viðtalið 

var ef til vill meira eins og yfirheyrsla en viðtal. Viðtalið sjálft var um þrjátíu mínútur 

en eftir að ég slökkti á upptökutækinu spjölluðum við saman í hálftíma í viðbót. Þá 

settist eiginmaður Oddrúnar einnig hjá okkur og tók þátt í samræðunum. Við 

spjölluðum um hitt og þetta og var þetta samtal mun afslappaðra en viðtalið sjálft. Á 

þessum hálftíma komu fram mikilvægar upplýsingar sem fékk mig til að hugsa að ef til 

vill hefði ég slökkt of snemma á upptökutækinu. En mögulega komu þessar upplýsingar 

fram einmitt vegna þess að ég var búin að slökkva á upptökutækinu og samtalið var 

afslappaðra. Ég lærði mikið af þessu fyrsta viðtali og sá að það borgaði sig til dæmis að 

stjórna umræðunni ekki of mikið heldur að leyfa viðmælendum mínum að tjá sig eins 

og þeir vildu og um það sem þeir vildu. Rannsóknir hafa einnig sýnt að bestu viðtölin 

eru þau þar sem rannsakandinn spjallar við viðmælanda sinn á afslappaðan hátt en man 

samt sem áður að hann er líka að safna mikilvægum upplýsingum (María Ólafsdóttir, 

2011: 12). 

 Oddrún er með einfaldan ísskáp og á ísskápshurðinni mátti finna ýmiskonar 

segla, póstkort og tvær ljósmyndir. Seglarnir voru flestir keyptir á ferðalögum erlendis 

en einnig voru seglar á ísskápnum sem voru svo gamlir að hún mundi ekki einu sinni 

hvar hún hafði fengið þá. Póstkortið var frá vinkonu Oddrúnar og ljósmyndirnar voru af 

látnum ástvinum Oddrúnar. Oddrún er ekki með neina minnistöflu og notar hún 

ísskápshurðina ekki heldur fyrir minnismiða eða þess háttar. Oddrún segir að 

ísskápshurðin sé núorðið einhvers konar minningahurð. Áður fyrr, þegar börnin bjuggu 

enn heima, hafi hún haft praktískari tilgang. Þá voru til að mynda stundatöflur barnanna 

á hurðinni og annað sem þurfti að muna.  

 Oddrún sér alfarið um að skreyta ísskápinn og vildu hún og eiginmaður hennar 

meina að það tengdist því að eldhúsið væri hennar staður. Hún sæi um að elda matinn 

og því tilheyrði ísskápshurðin henni en ekki eiginmanninum. Þessar upplýsingar komu 

fram eftir að ég slökkti á upptökutækinu. Ég ákvað í kjölfarið að hafa þetta í huga þegar 

ég tæki viðtöl við næstu viðmælendur, það er hvort það væri eitthvert samhengi á milli 

þess hver annast helst eldamennskuna á heimilinu og hver skreytir helst ísskápshurðina. 
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Mynd 1 – Ísskápshurð Oddrúnar. 
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Brynhildur 

Brynhildur er 47 ára og starfar á skrifstofu. Hún er gift, á tvær dætur og er eldri dóttirin 

flutt að heiman. Hún er búsett í Sveitarfélaginu Árborg. Ég heimsótti Brynhildi á 

snjóbjörtum sunnudegi, þann 15. desember 2013. Brynhildur tók kát á móti mér og bauð 

mér inn í eldhús. Hún bauð mér vatn að drekka, sem ég þáði og fékk hún sér einnig 

vatn. Viðtalið gekk vel og ég passaði mig sérstaklega á því að stjórna ekki umræðunni 

of mikið. Þó að við færum stundum út fyrir efnið þá borgaði það sig, því í eitt af þeim 

skiptum sem við vorum ekki að ræða sérstaklega um ísskápshurðina hennar, þá komu 

fram mikilvægar en jafnframt mjög persónulegar upplýsingar sem skiptu á endanum 

verulegu máli við greiningu gagna.  

 Viðtalið var rúmur klukkutími og meðan á því stóð var yngri dóttirin þó nokkuð 

í eldhúsinu sem og eiginmaður Brynhildar. Hann kom einnig með smá innlegg í 

umræðuna sem studdi það sem Brynhildur hafði áður sagt í viðtalinu. Brynhildur var 

mjög ræðin og henni virtist ekki leiðast að tala um hlutina sem voru á ísskápshurðinni. 

Hún tók þó fram í lok viðtalsins að henni hefði þótt viðfangsefni rannsóknar minnar 

eilítið sérstakt þegar hún heyrði fyrst af því en hún hefði samt verið til í viðtal. Þetta 

fannst mér áhugavert að vita því að hún tjáði sig á einkar opinskáan hátt í viðtalinu. 

 Brynhildur er með einfaldan ísskáp sem stendur inni í innréttingu. Á 

ísskápshurðinni mátti aðallega finna hluti sem tengdust yngri dóttur hennar á einn eða 

annan hátt. Til að mynda voru teikningar, gamalt próf, skólasímaskrá, föndur, kort og 

fleira á ísskápshurðinni sem tilheyrði allt dótturinni. Einnig var mynd á ísskápshurðinni 

af SOS barni sem Brynhildur og eiginmaður hennar styrkja. Seglarnir tengdust flestir 

væntumþykju á einhvern hátt. Seglarnir voru ekki ýkja margir og var sumt fest á 

ísskápshurðina með límbandi.  

 Það sem er áhugavert við ísskápinn hennar Brynhildar er að hún skreytir líka 

hliðina á honum. Þar er viðburðadagatal sveitarfélagsins, stundaskrá, blótskuldamiðar 

frá yngri dótturinni – sem hún merkir inn á ef heimilismeðlimir segja blótsyrði – 

matseðill og teikningar sem höfðu sérstaklega verið teiknaðar fyrir heimilishundinn. 

Bæði framhlið ísskápsins og hlið hans voru því skreytt með alls kyns miðum, 

teikningum og dóti. Að sögn Brynhildar eru það mest hún og yngri dóttirin sem setja 

hluti á ísskápinn. Eiginmaður Brynhildar gerir það ekki. Brynhildur er ekki með neina 

minnistöflu en segist alltaf vera á leiðinni að fá sér svoleiðis. Hún segir að ísskápshurðin 

sé mest notuð til minnis en einnig setji hún hluti þar sem hún veit ekki hvar hún á að 
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setja annars staðar, til dæmis myndir. Hún setur þá myndirnar á ísskápinn þar til hún 

finnur annan eða betri stað fyrir þær. 

 

 

 
 

 
Mynd 2 – Ísskápshurð Brynhildar. 
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Mynd 3 – Ísskápur Brynhildar, hliðin. 
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Vilborg 

Vilborg er 39 ára og starfar sem kennari. Hún er gift og á fjögur börn og er elsta barnið 

að mestu flutt að heiman. Hún er búsett í Sveitarfélaginu Árborg. Ég heimsótti Vilborgu 

á dimmum þriðjudagsmorgni, þann 17. desember 2013. Hún tók glaðlega á móti mér 

ásamt heimilishundinum sem hoppaði ótt og títt. Við settumst inn í eldhús og bauð hún 

mér vatn að drekka sem ég þáði. Auk hundsins er einnig köttur á heimilinu. Vilborg var 

ein heima þegar ég heimsótti hana, börnin voru í skólanum og maðurinn hennar í 

vinnunni. Hún átti frí þennan morgun og þess vegna gat hún hitt mig svona snemma 

dags. Þó að hún væri ein heima var þó nokkur hamagangur í hundinum og kettinum 

fyrstu mínúturnar af viðtalinu. Ég gat rétt ímyndað mér fjörið á heimilinu þegar allir 

fjölskyldumeðlimir væru heima. 

 Vilborg var sérlega ræðin og setti fram skemmtilegar pælingar um 

ísskápshurðina sína. Þess má geta að Oddrún, fyrsti viðmælandinn minn, hafði 

milligöngu um að ég tæki viðtal við Vilborgu. Eftir viðtalið við Oddrúnu bað ég hana 

um að benda mér á einhverja sem væru með áhugaverða ísskápshurð og væru mögulega 

til í viðtal. Oddrún og Vilborg vinna saman og þegar Oddrún sagði Vilborgu frá 

rannsókninni minni þá bauð hún sig fram sem viðmælanda. Þessi aðferð, að biðja 

viðmælanda um að benda á annan, er kölluð snjóboltaúrtak (e. snowball sampling) 

meðal þjóðfræðinga (Yow, 2005: 81). Eftir á að hyggja hefði ég átt að nota þessa aðferð 

meira þar sem hún gafst sérlega vel. Vilborg hafði virkilegan áhuga á að taka þátt í 

rannsókninni og skilaði áhugi hennar sér líka vel í viðtalinu. Eins og áður segir setti hún 

fram skemmtilegar pælingar og svaraði öllum spurningum á hreinskilinn og einlægan 

hátt. Viðtalið, sem var tæpur klukkutími, gekk einstaklega vel og vöknuðu ýmsar nýjar 

tilgátur eftir það. 

 Vilborg er með tvöfaldan ísskáp sem stendur inni í innréttingu og eru 

ísskápshurðirnar báðar ríkulega skreyttar með ýmsum munum. Þar má meðal annars 

finna segla í alls konar ásigkomulagi, vasaljós, upptakara, félagsskírteini, opnunartíma 

bókasafnsins, símanúmer, útivistarreglur, netorðin, skipulag fyrir húsverkin, gjafabréf 

og minnisblokk − svo fátt eitt sé nefnt. Vilborg notar einnig hlið ísskápsins eins og 

Brynhildur gerir. Þar má finna stundatöflur, bekkjarlista, æfingablað sem heldur utan 

um tónlistarnám barnanna, ljósmyndir og teikningar. Vilborg segir að bæði hún og 

maðurinn hennar sjái um að setja hluti á ísskápinn. Einnig hafi börnin sett hluti á hann. 

Vilborg er ekki með neina minnistöflu og segist hún nota ísskápinn mest til upplýsingar, 

svo að fjölskyldan gleymi ekki einhverju. 
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Mynd 4 – Ísskápshurð Vilborgar. 
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Mynd 5 – Ísskápur Vilborgar, hliðin. 
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Gunnur 

Gunnur er 52 ára og starfar sem kennari. Hún er gift, á þrjú börn og eru þau öll flutt að 

heiman. Hún er búsett í Sveitarfélaginu Árborg. Ég heimsótti Gunni á fögrum 

miðvikudagseftirmiðdegi, þann 18. desember 2013. Þegar ég nálgaðist hús Gunnar 

heyrði ég háværa hundgá innandyra. Gunnur tók brosandi á móti mér og dóttir hennar, 

sem var einmitt í heimsókn þegar mig bar að garði, fór með hundana inn í annað 

herbergi. Gunnur afsakaði lætin í hundunum og bauð mér inn í eldhús þar sem viðtalið 

fór fram. Af öllum viðtölunum var minnstur fyrirvari á þessu viðtali og eftir á að hyggja 

kom það ef til vill niður á viðtalinu. Aðrir viðmælendur mínir höfðu haft meiri tíma til 

að spá í ísskápshurðinni sinni áður en ég tók hús á þeim, en Gunnur hafði aðeins haft 

einn dag til að undirbúa sig. Ekki svo að skilja að fólk hafi þurft að undirbúa sig 

sérstaklega fyrir viðtalið en ég sá á þessu viðtali að það borgaði sig að leyfa fólki að 

hugsa aðeins um sína ísskápshurð áður en ég tæki viðtal við það. Viðtalið gekk samt 

sem áður vel og Gunnur hafði margt áhugavert fram að færa. 

 Gunnur hafði útbúið sérstakt te fyrir mig sem beið mín á eldhúsborðinu þegar ég 

kom. Við vorum ekki búnar að spjalla lengi þegar barið var að dyrum. Pósturinn var þá 

að koma með sendingu handa Gunni og varði sú truflun ekki lengi. Hálftíma síðar eða 

svo var aftur barið að dyrum og nú stóð tengdamóðir Gunnar fyrir utan. Gunnur bauð 

henni inn, sagðist vera í viðtali en henni væri velkomið að sitja hjá okkur. Gunnur sagði 

að ég væri að rannsaka ísskápshurðir og hváði tengdamóðir hennar (eins og svo margir 

aðrir) þegar hún heyrði það. Tengdamóðir Gunnar fór svo að tala um sína ísskápshurð, 

að það væri ekkert á henni og spurði mig hvað það gæti sagt til um hana. Ég sagði henni 

að það væri eitthvað sem ég væri að reyna að komast að. Tengdamóðirin staldraði ekki 

lengi við, heldur kvaddi og fór. Þessi truflun var gagnleg því í framhaldinu fór Gunnur 

að ræða um ísskápshurð tengdamóður sinnar. Hún sagði að ekkert væri á henni og 

heimilið í stíl við það; allt „spikk og span“. 

 Gunnur er með einfaldan ísskáp og er ísskápshurðin mikið skreytt. Þar má meðal 

annars finna segla, ljósmyndir, blaðaúrklippur, brauðuppskrift og jólaskraut sem er 

sérstaklega fyrir ísskápinn. Gunnur segist sjá alfarið um að setja hluti á ísskápinn og 

segist hún aldrei setja reikninga eða þvíumlíkt á hann. Hún vill hafa ísskápshurðina 

upplífgandi og skemmtilega. Gunnur er einnig með korktöflu, andspænis ísskápnum, 

þar sem hún hengir upp myndir af fjölskyldunni og heimilishundunum.  
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Mynd 6 – Ísskápshurð Gunnar. 
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Heiða 

Heiða er 44 ára og starfar sem kennari. Hún er fráskilin og býr nú með kærasta sínum. 

Heiða á einn son með fyrrverandi eiginmanni sínum og er hann fluttur að heiman. Hún 

er búsett í Sveitarfélaginu Árborg. Ég heimsótti Heiðu á votum föstudegi, þann 10. 

janúar 2014. Kærasti hennar kom til dyra og Heiða kom að vörmu spori og tók brosandi 

á móti mér. Hún afsakaði draslið í anddyrinu en það var fullt af svörtum ruslapokum. 

Heiða sagði mér að þau væru að taka til, fara í gegnum gamalt dót og henda. 

Upphaflega stóð til að hitta Heiðu fyrir jól en sökum anna tókst það ekki. Eftir áramót 

vorum við nokkrum sinnum búnar að mæla okkur mót en svo kom alltaf eitthvað upp á 

sem kom í veg fyrir að við gætum hittst. Á tímabili leit út fyrir að ekkert yrði af 

viðtalinu. Heiða var meira að segja búin að senda mér mynd af ísskápshurðinni sinni því 

að hún var að fara að halda matarboð og vildi hreinsa af hurðinni áður en gestirnir 

kæmu. Ég vildi samt líka taka viðtal við hana og að lokum tókst okkur að finna tíma 

sem hentaði okkur báðum. 

 Við Heiða gengum inn í eldhús og ég fékk mér sæti við eldhúsborðið á meðan 

hún fann til eitthvað að drekka fyrir okkur. Heiða spurði hvort ég vildi kaffi eða eitthvað 

að drekka og ég þáði vatn. Hún virtist hálf hissa þegar ég sagði henni að ég drykki ekki 

kaffi en fékk sér svo sjálf vatn mér til samlætis. Heiða tjáði mér í framhaldinu að hún 

væri að reyna að auka vatnsdrykkjuna og hafði hún sérstaklega skrifað það á 

ísskápshurðina ásamt áminningu um að borða meira grænmeti og hreyfa sig meira. Þetta 

þrennt var einhvers konar áramótaheit hjá henni. 

 Viðtalið var tæpur klukkutími og gekk vel. Heiða var fús til að ræða allt sem ég 

spurði hana um í tengslum við ísskápinn og hafði hún frá mörgu að segja. Henni fannst 

sumar spurningarnar þó erfiðar, eins og til dæmis þegar ég spurði hana hvort henni þætti 

skemmtilegt að skreyta ísskápinn, en hún virtist þó hafa gaman af því að pæla í 

ísskápshurðinni sinni. Hún sagðist sjálf vera farin að pæla í ísskápshurðum hjá öðrum 

eftir að hún frétti af rannsókn minni. Heiða hafði haft dágóðan tíma til að spá í 

ísskápshurðina og þá hluti sem voru á henni og skilaði það sér í viðtalinu. Þó að hún 

hafi ekki vitað fyrirfram hvað ég myndi spyrja um var augljóst að hún hafði hugsað 

svolítið um þetta. 

 Ísskápurinn hennar Heiðu er einfaldur og var eitt sinn innbyggður, það er hluti af 

eldhúsinnréttingunni. Eftir að innréttingarhurðin brotnaði af fyrir einhverjum árum, fór 

hún að skrifa á ísskápinn með töflutússpenna sem hún segir að sé hægt að þrífa af að 

mestu. Heiða sagði að vegna þess að þetta væri ekki nýr ísskápur þá væri hún ekki að 
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hafa áhyggjur af því þó að tússinn færi ekki alveg af. Hún sagðist ekki vera viss um að 

hún myndi tíma að krota á ísskápshurðina ef þetta væri dýr og splunkunýr ísskápur. Þess 

má geta að Heiða og kærasti hennar fengu tússtöflu í jólagjöf frá systkinum Heiðu. 

Heiðu grunar að það tengist eitthvað ísskápskrotinu, auk þess sem systkini hennar höfðu 

lengi haft orð á því að það vantaði eitthvað á veggina hjá henni. Þrátt fyrir að eiga nú 

tússtöflu sagðist Heiða búast við því að halda áfram að skrifa á ísskápshurðina – af 

gömlum vana.  

 Á ísskápshurð Heiðu má meðal annars finna segla, nafnspjald hjá kírópraktor, 

stundatöfluna hennar, starfsmannaskírteini, forvarnaheilræði, siðareglur kennara, 

tímasetningar og annað sem hún þarf að muna eins og til dæmis fjölda dósa og flaskna 

sem þarf að fara með í endurvinnsluna. Að auki er Heiða með útklippta gamla ljósmynd 

af sjálfri sér á ísskápnum síðan hún var þyngri. Myndina hefur hún þar til þess að koma 

í veg fyrir að hún fái sér eitthvað óhollt að borða þegar hún opnar ísskápinn. Heiða 

segist nánast eingöngu sjá um að setja hluti og skrifa á ísskápshurðina en það komi þó 

einstaka sinnum fyrir að kærastinn skrifi eitthvað á hurðina. Ísskápshurðin er mest 

megnis notuð til minnis. 
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Mynd 7 – Ísskápshurð Heiðu. 
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1.2 Annmarkar á rannsókninni 

Ýmsir annmarkar eru á rannsókn sem þessari. Fyrir það fyrsta verður ekki hægt að 

yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar yfir á allar ísskápshurðir eða allt fólk. Þær eiga 

fyrst og fremst við þann hóp sem ég rannsakaði, það er gagnkynhneigðar konur sem eru 

giftar eða í sambúð og eiga eitt eða fleiri börn. Varast ber þó að yfirfæra niðurstöður 

rannsóknarinnar á allar þær konur sem falla undir þessa skilgreiningu. Aldur 

viðmælenda minna, búseta, atvinna og ýmislegt fleira hefur allt saman áhrif á 

niðurstöðurnar. Eins skiptir máli í hvernig skapi viðmælendur mínir voru þegar viðtalið 

var tekið (Yow, 2005: 45). Ef þeir hefðu verið illa fyrir kallaðir þá hefðu þeir ef til vill 

sagt mér eitthvað allt annað. 

 Það sem viðmælendur mínir vildu segja mér þegar viðtölin voru tekin skiptir 

höfuðmáli. Í raun er heimildagildi rannsóknarinnar fyrst og fremst það sem einmitt 

þessar konur vildu segja einmitt þessum rannsakanda þann dag sem viðtölin voru tekin. 

Ef ég hefði tekið viðtal við þær fyrir fimm árum eða eftir fimm ár eru allar líkur á því að 

þær hefðu sagt mér eitthvað annað – alveg sama þó að ég hefði spurt sömu spurninga og 

fjölskylduhagir þeirra væru þeir sömu og nú. Það þarf ekki einu sinni að skeika svona 

mörgum árum til eða frá, þær hefðu jafnvel sagt mér eitthvað annað ef ég hefði tekið 

viðtal við þær mánuði fyrr eða seinna. Eins ef ég hefði aðeins verið að spjalla við 

viðmælendur mína en ekki að taka formlegt viðtal fyrir BA-ritgerð, þá er líklegt að þeir 

hefðu sagt mér eitthvað annað. Að auki fer það eftir spurningum spyrjandans hvað fólk 

segir í viðtölunum (Alver, 1990: 46). Heimildagildi svaranna er því alltaf háð gerð 

spurninganna (Jón Jónsson og Sigurður Gylfi Magnússon, 1998: 48). Það er mikilvægt 

að hafa í huga varðandi niðurstöðurnar að þær eru fyrst og fremst heimild um það sem 

fólk vildi segja mér þegar viðtölin voru tekin. 

 Ef ég hefði tekið viðtal við eiginmenn eða sambýlismenn þessara kvenna er 

einnig líklegt að niðurstöðurnar hefðu orðið aðrar. Rannsóknir hafa sýnt að konur muna 

öðruvísi en karlar, þær muna til dæmis miklu frekar smáatriði (Yow, 2005: 50). Einnig 

hafa rannsóknir sýnt að frásagnir kvenna eru oftast fyllri og tilfinningaríkari en frásagnir 

karla (Yow, 2005: 50). Að auki eru konur oftast ánægðar ef önnur manneskja sýnir 

þeirra daglega lífi áhuga á meðan karlmenn vilja frekar ræða um íþróttir, pólitík eða um 

vitsmunalegri hluti (Yow, 2005: 174). Karlmönnum þykir oft heimilisleg umræðuefni 

óviðeigandi eða jafnvel leiðinleg (Yow, 2005: 174). Það er því alls óvíst hvort ég hefði 
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nokkurn tímann fundið karlkyns viðmælendur sem væru til í að ræða jafn 

hversdagslegan hlut og ísskápshurðina sína.  

 Sem rannsakandi hef ég líka áhrif á viðfangsefni rannsóknarinnar með beinum 

og óbeinum hætti. Kyn mitt, aldur, stétt og staða hafa áhrif (Yow, 2005: 179). Til að 

mynda eiga karlkyns viðmælendur það til að tala niður til kvenkyns spyrjanda og eins 

eiga karlkyns spyrjendur það til að tala niður til kvenkyns viðmælenda (Yow, 2005: 

175). Þegar aldur, kyn, stétt og staða eru með svipuðum hætti meðal viðmælenda og 

spyrjanda, eru meiri líkur á að tjáskiptin verði opnari (Yow, 2005: 179). Þar sem ég er 

sjálf gagnkynhneigð, gift og á börn gat ég samsamað mig viðmælendum mínum upp að 

vissu marki sem skilaði sér vonandi í betri spurningum um viðfangsefnið.  

 Það hefur þó bæði kosti og galla að geta samsamað sig viðmælendum sínum. 

Hætta er á að rannsakandi eigni viðmælendum sínum eiginleika sem hann sjálfur hefur 

(Wikan, 1992: 7) og eru ef til vill ekki til staðar. Með því að undanskilja kyn okkar, 

aldur, stétt, stöðu, menningu, þjóðerni og hörundslit – með öðrum orðum, vera 

algjörlega hlutlaus við rannsókn okkar – eru mestar líkur á að við fáum hlutlausar 

niðurstöður (LeCompte, 1987: 43 og 51). Það er þó hægara sagt en gert, en fyrsta 

skrefið er að vera meðvitaður um þessa þætti og hvaða áhrif þeir geta mögulega haft á 

niðurstöður okkar. 

 Það er erfitt að stíga út fyrir rammann og vera algjörlega hlutlaus. Í raun má 

segja að rannsakandinn skapi sitt eigið efni (Frykman, 1988: 4). Að rannsaka aðra er að 

ákveðnu leyti það sama og rannsaka sjálfan sig. Á sama tíma og þú skoðar líf annarrar 

manneskju þá hugleiðir þú einnig meira og minna þína eigin tilveru (Frykman, 1988: 4). 

Þetta getur verið erfitt að sætta sig við jafnvel þó að maður trúi því að maður geti gert 

óhlutdræga rannsókn (Frykman, 1988: 4). 

 Vert er að benda á augljósan galla á rannsókn sem þessari, það er að ekki er 

hægt að skreyta allar ísskápshurðir. Með tímanum hefur það færst í vöxt að ísskápar séu 

innbyggðir, það er hluti af eldhúsinnréttingunni. Þá er ísskápshurðin klædd í sama stíl 

og innréttingin og er þar af leiðandi falin. Eins eru sumir ísskápar þannig gerðir að það 

er ekki hægt að festa segla á þá.  

 Ýmsir gallar eru við úrtakið. Fyrir það fyrsta er það ekki mjög stórt: fimm 

eigindleg viðtöl og fjörutíu og þrjár aðsendar myndir af ísskápshurðum og svör við 

spurningaskrá. Eins og áður hefur komið fram eru viðmælendur mínir allir 

gagnkynhneigðir, giftir eða í sambúð og eiga eitt eða fleiri börn. Því er ekki hægt að 

heimfæra niðurstöðurnar á þá sem eru samkynhneigðir, búa einir eða eru barnlausir. Í 
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aðsendum myndum kennir þó ýmissa grasa og fékk ég fjölbreyttar myndir frá breiðum 

hópi einstaklinga. Að auki er úrtakið ekki slembiúrtak úr tilteknu þýði sem endurspeglar 

kyn og aldur í þýðinu í heild og er samsett með tölfræðilega áreiðanlegum hætti þannig 

að hægt sé að alhæfa um þýðið út frá úrtakinu. En þrátt fyrir alla þessa galla ættu 

niðurstöður þessarar rannsóknar að gefa fólki einhverjar vísbendingar um ástæður þess 

að fólk skreytir ísskápinn sinn og hvað ísskápshurðin geti mögulega sagt til um 

heimilisfólkið. 

 

1.3 Rannsóknarsaga 

Eftir því sem ég kemst næst hafa ísskápshurðir ekki mikið verið rannsakaðar í því 

samhengi sem ég geri, það er hvað þær geti mögulega sagt til um fólkið sem býr á 

heimilinu og samfélagið sem það tilheyrir. Aftur á móti hefur heimilið sjálft verið 

rannsakað í þaula og ógrynni greina og bóka fjalla um heimilið almennt og um eldhúsið 

sérstaklega. Hérlendis ber helst að nefna BA-ritgerð Sigrúnar Hönnu Þorgrímsdóttur í 

þjóðfræði, Mesta fjörið er alltaf í eldhúsinu (2007), sem rannsakaði sérstaklega opin 

eldhús. Erlendis er breski mannfræðingurinn Sarah Pink framarlega á sínu sviði en hún 

hefur rannsakað heimilið, meðal annars með tilliti til þess hvernig við skynjum 

umhverfi okkar og til hlutverka kynjanna innan heimilisins. Pink hefur skrifað fjöldann 

allan af bókum. Ber helst að nefna bækurnar Doing Sensory Ethnography (2009) og 

Home Truths: Gender, Domestic Objects and Everyday Life (2009) og hafa þær bækur 

vakið þó nokkra athygli. Þó að ég hafi á endanum hvorki stuðst að ráði við rannsóknir 

Pink eða Sigrúnar Hönnu við úrvinnslu gagna, þá var gagnlegt að lesa þeirra rannsóknir 

og sjá þeirra nálgun á efnið. Með því að sjá hvernig þær nálguðust sitt viðfangsefni fékk 

ég aukið sjálfstraust til að vinna mína rannsókn eftir minni sannfæringu. 

 Í bókinni Material Agency: Towards a Non-Anthropocentric Approach (2010) 

má finna áhugaverða grein um ísskápshurðir eftir Richard Harper, Alex Taylor og 

Micheal Molloy. Greinin ber heitið „Intelligent Artefacts at Home in the 21st Century“ 

og fjallar meðal annars um hlutina sem við setjum á ísskápshurðina. Megináhersla 

greinarinnar er þó hvernig við getum notað nýjustu tækni til að hjálpa okkur að muna 

eftir hlutum – og spilar ísskápshurðin þar stórt hlutverk. Eftir mikla leit að rannsóknum 

á ísskápshurðum var þessi grein hvað gagnlegust og best unnin. Ýmislegt úr rannsókn 

Harpers, Taylors og Molloys gagnaðist mér við úrvinnslu gagna í minni rannsókn. 
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 Vert er að minnast á bókina About House (1995) eftir bresku mannfræðingana 

Janet Carsten og Stephen Hugh-Jones en hún þykir merkileg fyrir margar sakir. Í þeirri 

bók kemur meðal annars fram hvernig húsið og líkaminn eru nátengd og hvernig 

heimilið endurspeglar bæði okkar ytri og innri persónu. Þeirra rannsóknir opnuðu augu 

mín enn frekar fyrir tengslum fólks við ísskápshurðina og hvernig hún gæti mögulega 

endurspeglað fólkið sem býr á heimilinu.  

 Í þessari ritgerð er megináherslan lögð á samband fólks við hluti. Mun ég meðal 

annars notast við kenningar breska mannfræðingsins Daniel Miller. Miller hefur skrifað 

fjöldann allan af bókum sem byggja á rannsóknum hans og mun ég helst styðjast við 

þær rannsóknir og kenningar sem er að finna í bókunum The Comfort of Things (2008) 

og A Theory of Shopping (1998). Rannsóknir Millers beinast að stórum hluta að því 

hvernig og hvaða áhrif hlutir hafa á okkur. Þessi áhrif er mikilvægt að kanna þegar 

maður rannsakar hlutina sem fólk setur á ísskápshurðina sína og ástæður þess að fólk 

setur ákveðinn hlut þar en ekki á einhvern annan stað. 

 Ég mun einnig skoða hegðun fólks í eldhúsinu og gagnvart hlutum út frá 

kenningum kanadíska félagsfræðingsins Erving Goffmans. Goffman skrifaði meðal 

annars bókina The Presentation of Self in Everyday Life (1959) og hafa kenningar hans 

um hin mörgu hlutverk einstaklingsins mikið verið notaðar í sviðslistafræði og víðar. 

Kenningar hans eiga enn vel við og með því að máta rannsókn mína við hugtök úr hans 

smiðju fæst vonandi dýpri skilningur á hegðun fólks gagnvart ísskápshurðinni og 

hlutunum sem á henni eru. Með kenningar og hugtök Goffmans að leiðarljósi ætti 

einnig að takast að skilja tilgang ísskápsskrautsins betur. 

 Eins og sjá má er rannsóknarsaga ísskápshurða ekki löng. Þó að heimilið sjálft 

hafi mikið verið rannsakað þá kallar hið fjölbreytta líf sem fram fer á heimilinu á 

afmarkaðri rannsóknir. Og einmitt þess vegna er þessi rannsókn á ísskápshurðum svo 

mikilvæg. Við þurfum að vita meira um ísskápshurðir. Ef þróuninni heldur fram sem 

horfir, að ísskápar verði meira og minna innbyggðir, þá kemur að því að ísskápsskraut 

heyrir sögunni til. Eftir einhverja áratugi á fólk ef til vill eftir að hvá þegar það heyrir að 

foreldrar þess, afar og ömmur hafi skreytt ísskápshurðina. Það er því mikilvægt að til 

séu einhverjar heimildir um ísskápsskraut, hvers vegna fólk skreytti ísskápinn sinn og 

hvort eða hvernig þetta skraut endurspeglaði heimilisfólkið og samfélagið. 
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2 Fronturinn 

Hvað setur fólk svo á ísskápshurðina sína? Jú, ísskápssegla, en allir þeir sem skreyttu 

ísskápshurðina sína á annað borð voru með einn segul eða fleiri á sinni hurð. En hvað er 

ísskápssegull? Ísskápssegull er lítill skreyttur segull sem er settur á ísskápshurðina. 

Oftast eru ísskápsseglar notaðir til að halda uppi skilaboðum, símanúmerum eða öðrum 

minnisblöðum. Einnig eru ísskápsseglar einfaldlega settir á ísskápshurðina til að skreyta 

hana. Með öðrum orðum, þeir eru ekki aðeins notaðir til að halda einhverju uppi heldur 

einnig til að fegra ísskápshurðina, heimilisfólkinu til yndisauka. 

 Heimildum ber ekki saman um hver hannaði fyrsta ísskápssegulinn. Sumir telja 

að það hafi verið maður að nafni William Zimmerman sem hannaði fyrsta 

ísskápssegulinn snemma á áttunda áratugnum (Ross, 2009: 37) en önnur nöfn hafa 

einnig verið nefnd. Í raun er það alls óvíst að einhver einn maður hafi fundið upp 

ísskápssegulinn. Líklegast er að fyrirbærið sé sköpun fjölda fólks yfir nokkurra ára 

tímabil og á mörgum stöðum. Væri hægt að líkja ísskápsseglinum við þjóðsögurnar sem 

eiga sér engan einn höfund. Ísskápssegullinn á það sameiginlegt með þjóðsögunum að 

vera sköpunarverk margra manna þar sem hver einstaklingur setur sitt mark á verkið. 

Sköpunarverkið mótast svo af hverjum stað og samfélagi fyrir sig. Það er því ekki um 

einhvern einn upphafspunkt eða eina upphafsmanneskju að ræða. 

 En hvenær fór fólk að setja segla á ísskápinn sinn? Í grein sem var rituð árið 

1999 í dagblaðið Observer-Reporter er því haldið fram að fólk hafi farið að nota 

ísskápssegla í auknum mæli upp úr 1968 (McLaughlin, 1999: 47). Ken Fisher, 

ísskápsseglaframleiðandi, segir í fyrrnefndri grein að svo virðist sem einhverjum 

sniðugum einstaklingi hafi dottið í hug að festa segul á ísskápinn til að halda uppi 

innkaupalistanum (McLaughlin, 1999: 47). Síðan hafi öðrum sniðugum einstaklingi 

dottið í hug að skreyta þennan segul og fyrr en varði var fólk um öll Bandaríkin farið að 

föndra alls konar ísskápssegla (McLaughlin, 1999: 47). Fisher bendir á að þar sem 

nánast hver sem er geti hannað ísskápssegla sé erfitt geta sér til um forsögu þeirra 

(McLaughlin, 1999: 47). Ummæli Fisher renna stoðum undir það sem áður hefur komið 

fram – að ísskápseglar séu ekki sköpunarverk einhverrar einnar manneskju. Og eins og 

glöggt má sjá fara þessi tvö ártöl ekki saman, það er árið sem William Zimmerman er 

sagður hafa fundið upp ísskápssegulinn (snemma á 8. áratugnum) og árið sem fólk er 

talið hafa farið að nota ísskápssegla (upp úr 1968). Varla var farið að nota ísskápssegla 
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áður en þeir voru fundnir upp? En af þessu má þó álykta að notkun þessara litlu skreyttu 

segla – hver svo sem fann þá upp – hafi breiðst út í kringum 1970. 

 Hvernig ísskápssegla hafa svo viðmælendur 

mínir og þeir sem sendu mér myndir af sinni 

ísskápshurð? Í stuttu máli sagt voru þeir mjög 

fjölbreyttir. Þeir eru misgamlir, allavega að lögun og 

gerð og í mismunandi ásigkomulagi. Það er svo allur 

gangur á því hvort fólk hefur keypt sér seglana, 

fengið þá að gjöf frá ástvini eða fengið þá í skóinn 

frá jólasveininum. Sumir seglarnir eru svo gamlir að 

viðmælendur mínir mundu ekki hversu gamlir þeir 

eru eða hvar þeir höfðu fengið þá. Þessir seglar eru 

ekki endilega geymdir af ásettu ráði heldur fengu 

þeir einfaldlega að eldast á ísskápshurðinni eins og 

svo margir aðrir hlutir gera á heimilum fólks 

(Kirshenblatt-Gimblett, 1989: 330). Með tímanum 

fengu svo þessir seglar merkingu og öðluðust 

tilfinningalegt verðmæti fyrir eigendurna. Þeirra 

stöðuga og daglega nærvera samsvarar samfelldu lífi eigandans sem gerir 

ísskápsseglana að áhrifamiklum minningum (Kirshenblatt-Gimblett, 1989: 330). Þeir 

höfðu einfaldlega fylgt fólkinu í gegnum lífið og því kannski ekki að undra að flestum 

viðmælendum mínum þótti einna vænst um ísskápssegulinn sem hafði verið hvað lengst 

á ísskápnum. 

 Töluvert margir voru með ísskápssegla sem voru keyptir á ferðalögum erlendis. Í 

aðsendum myndum bar þó nokkuð á þannig seglum en svo voru sumir sem höfðu nánast 

bara ferðasegla á sinni íssskápshurð. Ísskápshurð fyrsta viðmælanda míns, Oddrúnar, 

geymir til að mynda nær eingöngu þannig segla. Ísskápshurðin var þó ekki alltaf þannig 

hjá henni. Þegar börnin bjuggu enn heima voru stundatöflur, minnismiðar og fleira á 

ísskápshurðinni. Oddrún lýsir þróun ísskápshurðarinnar svo: 

 
Þetta er orðið meira svona pjatt í dag en þetta var. Og hún er miklu fínni núna en fyrir einhverjum 

árum síðan. Fyrir 10-15 árum síðan, þá hefur verið miklu meiri óreiða og drasl og sjálfsagt stafir, 

einu sinni voru svona, þú veist, svona bókstafir sem krakkar raða. Heimilið manns náttúrulega 

breytist í samræmi við krakkana. Þau alast upp og kannski tekur ísskápshurðin jafn miklum 

Mynd 8 – Ísskápshurð með 
ferðaseglum. Aðsend mynd. 
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breytingum, frá því að þau eru smábörn og raða stöfum, svo kemur stundataflan svo kemur 

barnaskólastundataflan, svo fjölbrautaskólastundataflan. Já, það var örugglega meira drasl á honum 

á meðan krakkarnir eru heima og eru að alast upp, já ég hugsa það. Án þess að hafa nokkuð 

sérstaklega pælt í því, en ég hugsa að það sé svoleiðis. 

(JSH 1, 2013) 

 

Af þessu má sjá að ísskápshurðin breytist í takt við heimilisfólkið og aldur þess. Eftir að 

börnin fluttu að heiman geymir ísskápshurð Oddrúnar nær eingöngu ísskápssegla sem 

hún hefur keypt á ferðalögum, bæði erlendis og innanlands. Seglarnir tengjast þá 

stöðunum sem hún heimsótti. Til að mynda á hún Big Ben ísskápssegul sem hún keypti 

á ferðalagi sínu í London. Er það jafnframt elsti segulinn sem hún hefur keypt á 

ferðalagi og heldur hún mikið upp á hann. Oddrún segir að seglunum tengist svo góðar 

minningar og því þyki henni gaman að skreyta ísskápinn sinn með ísskápsseglum sem 

voru keyptir á þessum ferðalögum. Hún segist þó ekki leita sérstaklega uppi 

ísskápssegla þegar hún er á ferðalögum en ef hún rekst á segla þá kaupir hún þá. Sjálf 

segir hún að ísskápshurðin sé í dag einhvers konar minningahurð en hún hafi þó ekki 

ætlað sér það markvisst í upphafi. Ísskápshurðin einfaldlega þróaðist þannig. 

 Minningahurð eins og ísskápshurðin hennar Oddrúnar kallast smáheimur eða  

míkrókosmós. Smáheimur Oddrúnar samanstendur af ferðaseglum frá hinum ýmsu 

heimshlutum. Hún tengist svo þessum seglum þannig að þeir geyma minningar hennar. 

Það mætti því á vissan hátt segja að Oddrún hafi safnað efni um sjálfa sig og heiminn í 

sömu andrá og jafnframt skapað sér sinn smáheim á ísskápshurðinni. Kenningar um 

míkrókosmós fjalla meðal annars um það þegar líkaminn er notaður sem samlíking fyrir 

efnislega hluta alheimsins. Bandaríski þjóðfræðingurinn og ljóðskáldið Susan Stewart 

vill til dæmis meina að fólk noti líkamann sem líkan af alheiminum og alheiminn sem 

líkan af líkamanum (Stewart, 1993: 133). Við skynjum heiminn í gegnum líkamann og 

með líkamanum sköpum við okkar eigin heim en á þann hátt verður líkaminn tól til að 

smækka alheiminn. Með öðrum orðum þá búum við til okkar eigin heim með hlutum 

sem við tengjumst líkamlega og ísskápshurðin er ein birtingarmynd þess. Við setjum 

hluti á ísskápshurðina sem við tengjumst líkamlega og hlutirnir tengjast svo 

alheiminum, til dæmis Big Ben sem tengist Bretlandi en þrátt fyrir það er þetta okkar 

eigin smáheimur. Ísskápshurðin hjálpar okkur því skynja alheiminn og um leið smækka 

hann. 
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 Fyrir utan ísskápsegla var áberandi 

hversu margir voru með ljósmyndir á 

ísskápshurðinni sinni. Allir viðmælendur 

mínir nema einn voru með ljósmynd á 

sínum ísskáp og af þeim fjörtíu og þremur 

sem sendu mér mynd af sínum ísskáp voru  

tuttugu og átta með ljósmynd á sinni 

ísskápshurð. Þessar ljósmyndir eiga það 

svo flestar sammerkt að vera af 

fjölskyldumeðlimum, ættingjum eða 

einhverjum sem heimilisfólkinu þykir 

vænt um. Til að mynda var annar 

viðmælandinn minn, Brynhildur, með 

mynd af SOS barni sem þau hjónin 

styrkja. Myndin af SOS barninu tengir 

Brynhildi og fjölskyldu hennar við 

heiminn, líkt og ferðaseglarnir gera. SOS myndin er því hliðstæð Big Ben seglinum að 

þessu leyti. Þó að ísskápshurðin sé ákveðinn smáheimur fólksins sem býr á heimilinu þá 

hefur hún samt sem áður tengingu við hinn stóra heim sem er utan eldhússins og 

heimilisins. Þannig tengist ísskápshurðin bæði okkar innra og ytra lífi – hinum stóra 

alheimi, kosmós – sem tengir okkur öll saman. 

 Auk ljósmyndanna var algengt að fólk væri með teikningar eða listaverk eftir 

börn á ísskápshurðinni. Oftast voru það þá verk eftir börnin á heimilinu en einnig voru 

þó nokkrir með listaverk eftir börn sem ekki bjuggu á heimilinu. Voru það þá helst 

barnlausir einstaklingar sem voru með teikningu eða listaverk eftir lítil frændsystkini. 

Viðmælendur mínir sem áttu uppkomin börn töluðu um að þegar börnin þeirra voru 

yngri þá hefðu oft verið leikskólamyndir á ísskápnum. En svo virðist sem listaverkunum 

fækki á ísskápnum þegar börnin eldast og verða stálpaðri. Viðmælendur mínir sögðu 

jafnframt að oft byrjaði listaverkið að fara á ísskápshurðina þar til annar betri staður 

væri fundinn fyrir það. Brynhildur lýsir ferlinu svo: 

 
Já, eða bara geyma, vil ég ekki henda, stundum vil ég bara alls ekki henda, stundum vil ég ekki 

henda strax. Maður fær náttúrulega myndir og teikningar frá börnunum í tugþúsunda tali yfir árin 

og maður heldur kannski alveg öllum og eitthvað svona sem ég vil eiga í einhvern tíma set ég 

Mynd 9 – Ísskápshurð með 
ljósmyndum. Aðsend mynd. 
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þarna. Og svo er sum sem fara þarna upp á og fara svo inn í möppu sem ég ætla að eiga sko. Þannig 

er meira svona til minnis en samt eitthvað svona, æ, hvar á ég að setja þetta? Æ, set þetta bara 

þarna. Ætla ekki að henda þessu strax. Í staðinn fyrir að setja þetta ofan í skúffuna. 

(JSH 2, 2013) 

 

Vilborg hafði sömu sögu að segja og Brynhildur. Eins og Brynhildur er Vilborg með 

sérstaka skúffu sem teikningarnar fara ofan í eftir að hafa hangið á ísskápnum í einhvern 

tíma. Samkvæmt Vilborgu getur þessi flokkun oft verið vandasöm: 
 

Já, oft byrjar það á að fara hér [á ísskápshurðina] og svo tek ég til hér [hlátur]. Þetta er stundum 

ansi mikið vandamál [hlátur]. Svo fer það annað, fer að flokka þaðan, fer í ruslið og svona. Ég var 

einmitt að tæma af veggnum þá fer það hér ofan í. Tek svona eitthvað alls konar dót. 

(JSH 3, 2013) 

 

Eins og sjá má þá er ísskápshurðin mikilvægur liður 

í flokkunarferlinu. Ljósmyndirnar eiga það svo 

sameiginlegt með teikningunum að þær byrja á að 

fara á ísskápshurðina þar til endanlegur staður hefur 

verið fundinn fyrir þær. Vilborg segir að þetta séu 

ekki myndir sem hún prentar út heldur myndir sem 

koma af leikskólanum sem þau hjónin vita ekki hvað 

þau eiga að gera við. Myndirnar byrja á því að fara á 

ísskápshurðina, svo fara þær ofan í skúffu og síðan 

er það sem er í skúffunni flokkað reglulega. Sumt er 

geymt og fundinn betri staður fyrir það á meðan 

öðru er hent.  

 Hlutir eins og ísskápsseglar, ljósmyndir, 

teikningar og annað dót sem er á ísskápnum hafa 

ekki endilega mikla merkingu í byrjun. Þeir öðlast merkingu þegar farið er í gegnum 

hlutina, þegar ákveðið er hverju skuli henda og hverju skuli halda (Marcoux, 2001: 84). 

Með öðrum orðum, það sem fólki er gefið er ekki endilega geymt vegna þess að það 

hafi eitthvert gildi, hvort sem það er einhvers virði eða hefur tilfinningalegt gildi, heldur 

öðlast það ákveðið gildi þegar farið er í gegnum hluti (Marcoux, 2001: 84), en þess má 

geta að allir viðmælendur mínir taka reglulega til á ísskápshurðinni. Fer sú tiltekt helst 

fram fyrir jól og setja sumir þá upp sérstaka jólasegla. Sumir taka einnig til á 

Mynd 10 – Ísskápshurð með 
listaverkum eftir börn. Aðsend 

mynd. 
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ísskápshurðinni við árstíðaskipti, eins og til dæmis á vorin eða haustin og aðrir 

einfaldlega þegar þeim finnst of margt komið á ísskápshurðina. Það sem fólk geymir 

eftir þessa tiltekt, það sem fær að vera áfram á ísskápshurðinni, eru hlutir sem skipta 

máli fyrir fólk (Marcoux, 2001: 84). Með því að geyma sumt en henda öðru, öðlast það 

sem geymt er meira gildi (Marcoux, 2001: 84). Ísskápsseglar, ljósmyndir, teikningar og 

annað dót höfðu því ef til vill ekkert umtalsvert gildi þegar það fór fyrst á 

ísskápshurðina en með tímanum, eftir allar tiltektirnar í gegnum árin, þá hafa þeir hlutir 

sem enn standa fengið ákveðna merkingu og öðlast gildi fyrir eigandann. Hann hefur 

ítrekað valið að halda þeim um leið og hann fargaði öðru og í hvert sinn staðfestir hann 

og styrkir tilfinningatengsl sín við þessa hluti og samþykkir hlutdeild þeirra í 

heimilislífinu. 

 

2.1 Tilgangurinn 

Hver svo tilgangurinn með öllu þessu skrauti og dóti sem fólk setur á ísskápshurðina 

sína? Hann er margvíslegur. Fyrsti viðmælandinn minn, Oddrún, sagði að upphaflega 

hafi þeir hlutir sem voru á ísskápshurðinni þjónað praktískum tilgangi. Þá voru 

stundatöflur, minnismiðar og fleira á hurðinni. Í seinni tíð hefur ísskápshurðin svo mest 

megnis geymt ferðaminningar og að sögn Oddrúnar er hurðin í dag einhvers konar 

minningahurð. Annar viðmælandinn minn, Brynhildur, talaði um að ísskápshurðin 

þjónaði helst þeim tilgangi að geyma hluti sem hún vildi ekki henda. Hún setur hluti á 

ísskápshurðina þar til hún finnur betri stað fyrir þá. Eins notar hún ísskápshurðina til að 

sýna hversu stolt hún er af dóttur sinni. Eða eins og hún segir sjálf: 

 
Þannig að í sjálfu sér fyrir mig er þetta ekki mikið til minnis og ekki beint heldur til skrauts. Þetta 

eru meira svona minningar og stolt af stelpunni og ég veit að henni þykir vænt um það að maður 

sýni að þetta sé allt til skrauts. 

(JSH 2, 2013) 

 

Eins og sjá má heldur ísskápshurðin ekki utan um skipulag fjölskyldunnar eða hjálpar 

henni við að muna eftir hlutum eða viðburðum. Ísskápshurðin er fyrst og fremst notuð 

til að sýna væntumþykju og stolt. Með því að hafa hlutina til sýnis er Brynhildur að 

sýna hversu stolt hún er af dóttur sinni. Á þennan hátt skapa hlutirnir fólkið frekar en 

öfugt (Miller, 2008: 287). Stolt er tilfinning sem erfitt getur verið að tjá án þess að nota 
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orð eða hluti til þess. Sambönd, hlutir og tilfinningar tengjast sterkum böndum (Miller, 

2008: 36) og sést það berlega á þessum hlutum sem Brynhildur hefur á ísskápshurðinni. 

Fólk tengist hlutum en hlutir tengjast líka innbyrðis (Miller, 2008: 287) og er 

ísskápshurð Brynhildar gott dæmi um það. Saman sýna hlutirnir hversu stolt mamma 

hún er.  

 Á hlið ísskápssins mátti svo finna viðburða- og menningardagatal sveitarfélagins 

(sem Brynhildur segist aldrei nota), matseðil og blótskuldamiða þar sem dóttirin heldur 

utan um blótsyrði heimilisfólksins. Með blótskuldamiðunum verður hlið ísskápsins 

andhverfa ísskápshurðarinnar. Með öðrum orðum, á meðan mamman notar 

ísskápshurðina til að sýna hversu stolt hún af dótturinni þá notar dóttirin hlið ísskápsins 

til að sýna skömm foreldranna. Þessir blótskuldmiðar geta þó verið tákn um 

væntumþykju ekki síður en það sem hangir á ísskápshurðinni. Með því að halda utan 

um blótsyrði fjölskyldunnar er dóttirin að sýna 

ákveðna væntumþykju, það er að henni sé ekki sama 

um fjölskylduna sína eða hvernig hún hagar sér. Þetta 

gæti því verið hennar leið til að tjá væntumþykju til 

foreldra sinna því að ekki getur hún hengt upp 

teikningar eða próf eftir þau eins og þau gera. Eins 

getur verið að með blótskuldamiðanum sé dóttirin að 

koma á jafnvægi við hið yfirdrifna stolt sem er á 

ísskápshurðinni. Þannig eru hlið ísskápssins og 

ísskápshurðin andstæður rétt eins og Yin og Yang, sem 

saman mynda jafnvægi og sýna fjölskyldulífið eins og 

það er – hvorki alslæmt né algott.  

 Þess má geta að Brynhildur og Vilborg, 

viðmælandi minn númer þrjú, eiga það sameiginlegt að 

skreyta bæði ísskápshurðina og hlið ísskápsins. Svo 

virðist sem þetta sé nokkuð algengt (Harper, Molloy 

og Taylor, 2010: 103). Í aðsendum myndum bar einnig 

nokkuð á því að fólk skreytti hlið ísskápsins. Ein þeirra 

sem sendi mér mynd af sínum ísskáp skreytti meira að segja einungis hlið ísskápsins en 

ekki ísskápshurðina sjálfa. Sagði hún að eiginmaður hennar vildi hafa ísskápinn 

„snyrtilegan en ekki með samtíning af drasli utan á honum“. Þau sættust svo á að setja 

minnis- og innkaupasegla á hliðina auk einnar myndar af sonum sínum. Önnur sem 

Mynd 11 – Hlið ísskápsins 
skreytt en ekki 

ísskápshurðin sjálf. Aðsend 
mynd. 
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sendi mér mynd sagðist ekki skreyta ísskápshurðina sína því að hún vildi hafa ísskápinn 

snyrtilegan. Hún sendi mér því mynd af minnistöflunni sinni en ekki ísskápnum. 

Minnistaflan hennar þjónar þeim tilgangi að geyma myndir af ástvinum og hjálpa 

heimilisfólkinu að muna eftir hlutum og viðburðum – líkt og margar ísskápshurðir gera.  

 Ísskápshurð Vilborgar þjónar einmitt þeim tilgangi að minna fjölskyldumeðlimi 

á ýmislegt svo sem ákveðin símanúmer, viðburði og fleira. Vilborg lýsir tilgangi 

ísskápshurðarinnar svo: 

 
Þetta er bara svona fyrir okkur til þess að gleyma ekki einhverju, þú veist. Líka þarna við hliðina á, 

þú veist, þægilegt að geta bara labbað inn í eldhús og fundið þetta. Hafa þetta bara á einum stað. 

(JSH 3, 2013) 

 

Eins og sjá má eru bæði ísskápshurðin og hlið ísskápsins notuð til upplýsingar fyrir 

heimilisfólkið. Vilborg, sem á fjögur börn, sagðist búast við því að þegar börnin flytji að 

heiman eigi ísskápshurðin eftir að taka einhverjum breytingum: 

 
Þú veist bara eins og þegar krakkarnir fara að heiman þá þarf ekki svona miklar upplýsingar, þá 

getur maður líka haft þetta aðeins svona snyrtilegra. Henda þessum ónýtu seglum og keypt sér 

einhverja flotta. Kannski einhvern tímann... kannski verður hann bara eins [hlátur]. 

(JSH 3, 2013) 

 

Þetta tónar alveg við það sem Oddrún sagði um sína ísskápshurð. Þegar börn Oddrúnar 

bjuggu enn heima þjónaði ísskápshurðin praktískari tilgangi. Í dag er hún „meira pjatt“ 

eins og hún segir sjálf. Af þessu má álykta að þegar börn eru á heimilinu er 

ísskápshurðin frekar notuð til upplýsingar en þegar þau eru flutt að heiman verður 

ísskápshurðin á ákveðinn hátt snyrtilegri.  

 Í bókinni Material Agency: Towards a Non-Anthropocentric Approach (2010) 

má finna greinina „Intelligent Artefacts at Home in the 21st Century“ sem er rituð af 

Richard Harper, Alex Taylor og Micheal Molloy. Höfundarnir skoðuðu ísskápshurðir 

sérstaklega, hlutina sem eru settir á hurðirnar og staðsetningu hlutanna. Höfundarnir 

komust meðal annars að því að þegar börn búa á heimilinu skiptist ísskápshurðin í 

ákveðin svæði tengd aldri heimilismeðlima. Á neðri hluta ísskápshurðarinnar má oft 

finna hluti sem tilheyra börnunum sérstaklega á meðan efri hlutinn er frekar vinnupláss 

fullorðna fólksins (Harper, Molloy og Taylor, 2010: 103). Ísskápshurð Vilborgar styður 

þessa kenningu en á neðri hluta ísskápshurðarinnar mátti til að mynda finna vasaljós 
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sem eitthvert barnið hafði sett á ísskápinn, auk þess sem „barnalegu“ seglarnir voru 

frekar þar, á meðan símanúmer, minnislistar og þess háttar var á efri hluta ísskápsins. 

Má álykta að þetta tengist hæð fjölskyldumeðlima, að fólk setji hluti á ísskápinn sem 

eru í augnhæð þess. Ef fólk setur svo boðskort á vinnusvæði ísskápshurðarinnar er það 

oftast tákn um að viðkomandi þiggi boðið (Harper, Molloy og Taylor, 2010: 103). Allir 

viðmælendur mínir áttu það einmitt sameiginlegt að nota einnig ísskápshurðina til að 

geyma boðskort sem þeir fengu. Af þessu má sjá að það er engin tilviljun hvar hlutirnir 

fara á ísskápinn eða hver setur þá hvar á hann.  

 Í aðsendum myndum má greina töluverðan mun á ísskápshurðunum eftir því 

hvort fólk á börn eða ekki og hvort börnin búa enn heima eða eru uppkomin. 

Ísskápshurðir þeirra sem eru barnlausir eða búa einir eru oftast með færri hlutum en 

ísskápshurðir þeirra sem eiga börn sem búa enn heima. Það viðist líka vera ákveðið 

samhengi í því hversu mörg börn fólk á og hversu mikið er á ísskápshurðinni. Því fleiri 

sem börnin eru, því meira er á ísskápnum. Eins var meiri óreiða á ísskápshurðum hjá 

barnmörgum fjölskyldum. Það stemmir alveg við það sem Vilborg sagði um sína 

ísskápshurð, það er að hún byggist við því að óreiðan yrði minni á hurðinni þegar 

börnin flyttu að heiman. 

 Ísskápshurð Gunnar þjónar helst þeim tilgangi að skapa notalegheit og gera 

heimilið „heimilislegt“. Hún segist aldrei setja ógreidda reikninga, minnismiða eða 

þvíumlíkt á ísskápshurðina, heldur leitast hún við að skreyta ísskápshurðina með 

fallegum hlutum. Börn Gunnar eru öll uppkomin og því hefur hún meira svigrúm til að 

hafa ísskápshurðina eftir eigin höfði. Hún segir þó að það hafi alltaf verið margt á 

ísskápshurðinni, bæði áður en og eftir að börnin fluttu að heiman. Á ísskápshurðinni 

hennar mátti til dæmis finna þó nokkrar myndir af fjölskyldu og ættingjum Gunnar sem 

voru teknar við ánægjuleg tilefni. Gunnur lýsir myndunum svo: 

 
Efst er mynd af mér og systur minni og foreldrum mínum með fermingardrengnum sem var að 

fermast þá. Það eru kannski einhver örfá ár síðan. Síðan er þarna mynd fyrir neðan þegar við fórum 

með foreldra mína í Þórsmörk. Og það var líklegast síðasta ferðin þeirra inn í Mörk, ég sé ekki fram 

á að þau fari aftur. Og það var voða gaman og yljar manni. [...] Og síðan er mynd þarna af 

stórfjölskyldunni minni. Þarna erum við upp í bústað að fagna einhverju, man ekki alveg 

nákvæmlega hverju. Líklega er þetta bara afmælið mitt í fyrra. 

(JSH 4, 2013) 
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Mynd 12 – Ísskápshurð einstæðings. Aðsend mynd. 
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Mynd 13 – Ísskápshurð fimm manna fjölskyldu. Aðsend mynd. 
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Eins og sjá má vekja þessar myndir góðar minningar. Þær eru því liður í því að gera 

heimilið notalegt. Eins og áður hefur komið fram tengjast sambönd, hlutir og 

tilfinningar sterkum böndum (Miller, 2008: 36) og endurspegla ísskápsmyndir Gunnar 

það vel. Þetta þrennt er órjúfanlegur hluti af efnismenningu Gunnar – samband hennar 

við foreldra, systkini og börn, ást hennar og væntumþykja („og yljar manni“) og svo 

ísskápshurðin, sem hér miðlar þessum tengslum og tilfinningum í daglegu lífi í 

eldhúsinu (Miller, 2008: 36). Fyrir utan ljósmyndirnar voru einnig nokkrar 

blaðaúrklippur á hurðinni með myndum af fjölskyldumeðlimum. Gunnur segir einmitt 

að ísskápshurðin hafi einnig þann tilgang að sýna „smá mont“. Ísskápshurð Gunnar á 

það sameiginlegt með ísskápshurð Brynhildar að flíka stolti, en eins og áður kom fram 

þá sýnir ísskápshurð Brynhildar hversu stolt hún er af dóttur sinni. 

 Auk ljósmyndanna og blaðaúrklippanna er Gunnur með segla á ísskápnum með 

jákvæðum boðskap. Hún er til dæmis með segul sem á stendur I believe in angels en 

hún segist halda mikið upp á þannig segla, sem gefa jákvætt innlegg inn í daginn og 

„gefa góðan tón“. Eins er hún með geðorðin tíu sem hún segist lesa reglulega. Þess má 

geta að geðorðin tíu er vinsælt skraut á ísskápshurðum viðmælenda minna og þeirra sem 

sendu mér myndir.  

 Gunnur hefur ákveðnar hugmyndir um hvað eigi heima á ísskápshurðinni hennar 

og hvað ekki og gefur á því eftirfarandi skýringu:  

 
Mér finnst mjög algengt að fólk setji reikninga eða eitthvað sem þarf að muna eðlilega, en mér 

finnst það svo bara leiðinlegt að horfa á þetta. Ég vil frekar að þetta sé eitthvað svona upplífgandi 

og skemmtilegt. [...] Mér finnst ég einhvern veginn, það er eitthvað í mér að ísskápurinn eigi að 

vera skemmtilegur. 

(JSH 4, 2013) 

  

Eins og sjá má skiptir Gunni miklu máli að ísskápshurðin veki góðar tilfinningar og láti 

fólkið sem á hana horfir líða vel. 

 Það er áhugavert að þegar börn Gunnar bjuggu enn heima þá fór stundataflan 

þeirra ekki á ísskápshurðina eins og hjá svo mörgum barnafjölskyldum. Aftur á móti 

voru stundatöflur þeirra hengdar á vegginn við hlið ísskápsins. Skýrist það ef til vill af 

því að íssskápurinn stendur inni í innréttingu þannig að hlið hans sést ekki. Þar af 

leiðandi er ekki hægt að skreyta hliðina eins og til dæmis Brynhildur og Vilborg gera. 
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Aðspurð af hverju þessi tiltekni veggur hafi orðið fyrir valinu gaf Gunnur eftirfarandi 

skýringu: 

 
Það er alltaf mesta umferðin hjá ísskápnum. Það er bara þannig sko. [...] Maður er alltaf að athuga 

hvort það sé ekki til eitthvað gott í ísskápnum. Svo rekst maður á eitthvað sem maður þarf að muna 

eða eitthvað. 

(JSH 4, 2013)  

 

Samkvæmt þessu er staðsetningin engin tilviljun. Eldhúsið er sá staður sem fólk fer 

hvað oftast um og því eru mestar líkur á að heimilisfólkið sjái það sem er hengt þar upp 

– hvort sem það er á vegginn sjálfan eða ísskápshurðina. Gunnur bætir því við að 

eldhúsið sé aðalsamverustaður fjölskyldunnar, að þar byrji dagurinn og endi. 

Staðsetning þess sem er til sýnis, í þessu tilfelli ísskápsskrautið, er lykilatriði til að skilja 

það sem er til sýnis og tilgang þess (Harper, Molloy og Taylor, 2010: 104). Gunnur 

hefur myndir, blaðaúrklippur og fleira á ísskápshurðinni svo að allir sjái. Með því að 

velja ísskápshurðina til að skapa notalegheit sér hún til þess að notalegheitin nái til allra. 

Eldhúsið er sá staður sem allir fjölskyldumeðlimir nota daglega og því hefur allt sem er 

til sýnis þar ákveðinn tilgang, hvort sem það eru myndir á ísskápshurðinni eða 

stundatöflur á veggnum. 

 Hjá Heiðu þjónar ísskápshurðin helst þeim tilgangi að minna hana á ýmsa hluti 

eða eins og Heiða segir sjálf: 

 
Ég er með stundatöfluna mína og ég þarf alltaf að kíkja á hana annað slagið. Og svo er ég 

náttúrulega stundum með eitthvað svona, plögg sem ég þarf að muna eitthvað sérstaklega, en ég 

held að þú veist að það þurfi að vera ákveðin virðing fyrir hlutunum til að þeir fái að komast upp á 

ísskápinn. Maður setur ekki bara einhverja rukkun eða ekki nema maður eigi eftir að borga hann og 

þurfi að muna það sérstaklega. [...] Ég mundi samt aldrei setja Bónuskvittanir upp á vegg eða þú 

veist, ég set ekki bara eitthvað, það er eitthvað sem ég þarf að muna. 

(JSH 5, 2014) 

 

Eins og sjá má fer ekki hvað sem er á ísskápshurðina. Fyrir utan stundatöfluna og önnur 

plögg sem Gunnur þarf að muna eftir, skrifar hún einnig með tússpenna á hurðina, 

dagsetningar og tímasetningar sem hún þarf að muna sérstaklega eftir. Til að mynda 

skrifar hún á ísskápshurðina hvenær hún og kærastinn hennar eru að fara í bústað, 

hvenær hún á að fara til læknis, hvenær pabbahelgar eru hjá kærastanum og svo 
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framvegis. Þetta eru allt dagsetningar og tímasetningar sem skipta Heiðu máli. Heiða 

treystir þannig á ísskápshurðina til að hjálpa sér að muna eftir því sem máli skiptir. Hún 

á það þannig sameiginlegt með öðru fólki að treysta á hluti (Hodder, 2012: 16). Við 

treystum á hluti til að sjá okkur fyrir alls konar þörfum, hvort sem það er að fæða og 

klæða okkur, halda á okkur hita, staðfesta tilfinningar okkar og samband við annað fólk 

eða til að skipuleggja okkar eigið líf og annars heimilisfólks (Hodder, 2012: 16). 

 Heiða er líka með litla andlitsmynd af sjálfri sér á ísskápshurðinni síðan hún var 

þyngri. Hún segir að myndin sé til þess að minna hana á að fara ekki aftur í það far. 

Með þessu verður myndin einhvers konar leikari (Marcoux, 2001: 73) sem hefur það 

hlutverk að halda henni í kjörþyngd. Myndin öðlast mannlega eiginleika (Hodder, 2012: 

30) þar sem hún heldur Heiðu við efnið, hefur áhrif á mataræðið og stjórnar henni á 

ákveðinn hátt – rétt eins og lifandi manneskja. Heiða hefur einnig ritað á 

ísskápshurðina: grænmeti, vatn, hreyfing sem er liður í því að halda henni frá þeirri 

þyngd sem hún var í. Myndina hefur hún alltaf á sama stað á ísskápshurðinni eða uppi í 

öðru horninu. Hún segir að staðsetningin sé gamall vani hjá henni. Um tilgang 

myndarinnar hefur hún þetta að segja: 

 
[...] ég hugsa líka að þessi fitubollumynd á ísskápnum, það er svona að varna því að þú farir í 

ísskápinn og raðir framan í þig einhverju. Og grænmeti og vatn, svona reyna að auka það frekar en 

eitthvað djúsí sem gæti mögulega verið þarna bak við hurðina sko [hlátur]. 

(JSH 5, 2014) 

 

Ljósmyndin og heilsukjörorðin þrjú á ísskápshurðinni vinna saman að því að hjálpa 

Heiðu við að halda sínum þyngdarmarkmiðum. Þess má geta að myndin af Heiðu er sá 

hlutur sem hefur verið hvað lengst á ísskápnum. 

 Af þessu má sjá að tilgangur ísskápshurðarinnar er margvíslegur hjá fólki. Hjá 

sumum þjónar það sem er á ísskápshurðinni praktískum tilgangi á meðan hlutverk 

annarra ísskápshurða er mestmegnis að vekja jákvæðar tilfinningar. Tengsl fólks við 

hluti og tengsl hlutanna innbyrðis geta jafnframt gefið okkur vísbendingar um 

þjóðfélagsstöðu og fjölskylduhagi fólks (Miller, 2008: 287). Sjái maður til dæmis 

félagsskírteini í ákveðnu stéttarfélagi og skólastundatöflu má álykta að viðkomandi sé 

kennari. Þannig hafa hlutirnir áhrif á hvorn annan en hlutirnir hafa einnig áhrif á okkur 

og við áhrif á þá, án þess að við gerum okkur endilega grein fyrir því. Barnmargar 

fjölskyldur virðast hafa fleira á ísskápshurðinni sinni en þeir sem eiga fá eða engin börn. 
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Þannig getur fjöldi hluta á hurðinni einnig gefið 

okkur vísbendingu um heimilisfólkið, án þess 

að farið sé út í nánari greiningu á þeim eða 

tilgangi þeirra. 

 Það er áhugavert að allir viðmælendur 

mínir sögðu að það sem væri á hurðinni skipti 

þá ekki það miklu máli. Eða eins og Brynhildur 

sagði: 

 
[...] þegar þú ert að tala um þetta þá er ég að átta mig 

á því að þetta skiptir mig engu máli. Að öðru leyti en 

því að mér finnst rosa notalegt, varðandi maður er 

mamma og allt það, að hafa fyrir augunum það sem 

barnið er að hugsa og svona. Mér finnst það svolítið 

svona. En eins og ég segi þá myndi ég aldrei kaupa 

mér neitt til að hafa á honum. 

(JSH 2, 2013) 

 

Heiða tekur í sama streng og Brynhildur en 

þegar ég spurði hana hvort það væri einhver 

ákveðinn hlutur á ísskápnum sem henni þætti 

sérstaklega vænt um svaraði hún svo: 
 

Nei, ekkert sérstaklega held ég. Það er ekkert svoleiðis þarna. Ég myndi ekkert fara að grenja ef ég 

myndi týna tröllunum [hlátur]. Og bara prenta út nýja stundatöflu. Það er ekkert svoleiðis þarna. 

(JSH 5, 2014) 

 

Svo virðist sem hlutirnir á ísskápshurðinni hafi ekki sérstakt tilfinningalegt gildi fyrir 

viðmælendur mína. Meira að segja Oddrún, sem leggur mikið upp úr sínu ísskápsskrauti 

hafði þetta að segja um það:  

 
Þetta er ekkert heilagt sko, alls ekki. Ég get alveg lifað þó að það væri ekkert á skápnum sko. 

(JSH 1, 2013) 

 

Í þessu er fólgin ákveðin þversögn. Þó að margir viðmælenda minna segðust ekki spá 

sérstaklega í því hvað þeir settu á ísskápshurðina þá var samt ástæða fyrir því að þessir 

Mynd 14 – Ísskápshurð hjá fimm 
manna fjölskyldu. Barnmargar 

fjölskyldur eru yfirleitt  með meira 
á hurðinni en þeir sem eiga fá eða 

engin börn. Aðsend mynd. 
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ákveðnu hlutir fóru á hurðina. Eins og Heiða sagði þá þarf að bera ákveðna virðingu 

fyrir hlutunum sem eru settir á ísskápshurðina. Með öðrum orðum setur fólk ekki hvað 

sem er á ísskápshurðina sína. Þeir hlutir sem eru á hurðinni hafa að auki fengið ákveðið 

gildi eftir allar jólahreingerningar og aðrar tiltektir. Að hlutirnir fái að hanga áfram segir 

að þeir skipti einhverju máli, því margir aðrir hlutir hafa í gegnum tíðina ratað í ruslið – 

langflestir þeirra. Þó að ísskápshurðin sé ef til vill óáhugaverð eru hlutirnir sem á henni 

eru það ekki (Harper, Molloy og Taylor, 2010: 104). 

 

2.2 Ef ísskápshurðin gæti talað 

Hvað geta svo þessir hlutir sem fólk er með á ísskápshurðinni sagt til um 

heimilisfólkið? Í raun eru það ekki hlutirnir sjálfir sem eru aðal málið heldur hvað 

hlutirnir tákna fyrir fólkið. Á vissan hátt gefur fólk heiminum merkingu í gegnum 

áþreifanlega hluti (Attfield, 2000: 1). Við notum hluti til auðkenningar og 

skilgreiningar. Á þann hátt öðlast hlutir ákveðna merkingu. Fólk leggur mismunandi 

merkingu í hluti og því þurfum við að skoða samband fólks við hluti en ekki bara 

hlutina sjálfa. Til að skilja hvað hlutir tákna fyrir fólk er mikilvægt að skoða hvaða hluti 

fólk kýs að tala um og hvernig fólk talar um viðkomandi hluti (Woodward, 2007: 6). 

 Þegar ég spurði Oddrúnu hvað hún héldi að ísskápshurðin gæti sagt til um 

ábúendurna á heimilinu gaf hún eftirfarandi svar: 

 
Það veit ég ekki. Einræði húsmóðurinnar kannski [hlátur] segir þetta um heimilið. Því að ég ræð 

svona flestu hér innandyra. Sumt er jú í samvinnu en miklu fleira er af því að ég ákveð það. Eða 

gæti kannski sagt það. Nei, mér er alveg sama hvað þetta segir um mig í sjálfu sér. [...] Ég hugsa að 

það sé nú ekki svo augljóst. En það er alveg greinilegt kannski að það er ekki karlmaður sem að, þá 

væru fleiri svona praktískir hlutir þarna. Held ég. 

(JSH 1, 2013) 

 

Oddrún sér ein um að skreyta ísskápshurðina og telur hún að það sjáist á hurðinni, 

meðal annars vegna þess að ísskápshurðin þjónar ekki praktískum tilgangi. Þar sem 

konur nota líka ísskápshurðina í praktískum tilgangi er ekki hægt að álykta hvort 

húsmóðirin er einvaldur á heimilinu einungis með því að horfa á ísskápshurðina. 

Hvernig hún talar um hlutina á ísskápshurðinni gefur okkur aftur á móti vísbendingu um 

að hún ráði ef til vill meiru en eiginmaður hennar. 
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 Þegar ég bað Brynhildi að segja mér frá hlutunum sem voru á hennar 

ísskápshurð var augljóst að henni þótt vænna um suma hluti en aðra: 

 
Svo þykir mér voðalega vænt um þennan hérna. Þetta er sem sagt hundur sem heldur utan um kött 

og svo segir, stendur Home is Where the Hugs are. Við erum svona kúrufólk, við erum alltaf að 

faðmast. Og eldri dóttirin kemur, hún er tuttugu og eins, kemur hérna þú veist og verður að fá knús, 

skilurðu? Hún gaf mér þetta einhvern tíman. Þetta þykir mér líka svolítið vænt um, þessa gjöf, ég er 

svo ánægð að hún upplifi þetta svona. Og það skiptir ekki máli, eins og það er hundur að halda utan 

um kött. Við erum mjög ólík öll en þykir vænt um hvort annað. Þannig að það skiptir svolitlu máli. 

(JSH 2, 2013) 

 

Af ummælum Brynhildar sést að henni þykir mjög vænt um tiltekinn hlut á 

ísskápshurðinni. Hún hefði getað verið stuttorð um þennan hlut, bara nefnt hlutinn án 

þess að segja nokkuð meira um hann, en hvernig hún talar um hlutinn segir okkur 

ýmislegt um Brynhildi og hvað segullinn táknar fyrir hana. Brynhildur var auk þess með 

annan segul á ísskápshurðinni sem hún hafði fengið að gjöf frá systur sinni og enn 

annan sem hún hafði fengið að gjöf frá eiginmanni sínum. Báðir þessir seglar tjáðu ást 

og væntumþykju í hennar garð og þótti Brynhildi mjög vænt um þá. Þegar ég spurði 

hana hvað ókunnug manneskja myndi halda um fólkið sem byggi á heimilinu ef hún sæi 

bara ísskápshurðina en ekki heimilisfólkið, þá svaraði Brynhildur: 

 
[...] þá myndi hann sjá að það væri æðisleg mamma sem byggi hérna. Það fer eiginlega ekki á milli 

mála, að mati barnanna. Og hérna, pínu svona óreiða, þetta er svona einhvern veginn, þetta er 

þannig svo að þetta geti haldið öllu, þetta er ekki svona skipulag, ég fer ekki að hlaupa út í búð til 

að finna einhverja segla. Þannig að ég myndi segja pínu óreiða en mikill kærleikur og innileiki á 

heimilinu, ég hugsa það. Og dóttirin mjög góð í ensku. Hún skrifar þetta náttúrulega sjálf, sem hún 

og er. [...] Ég held að það sé svona gegnumgangandi svona umhyggja og kærleikur á heimilinu. 

Pínu óreiða, eða þú veist svona hlutirnir skipta ekki alveg öllu máli. Sem er svolítið fyndið því að 

venjulega er ég þannig. 

(JSH 2, 2013) 

 

Brynhildur er vön því að hafa allt í röð og reglu og því endurspeglar óreiðan á 

ísskápnum ekki hvernig hún er dags daglega. Og eins og sjá má telur Brynhildur að 

ísskápshurðin sýni væntumþykju og kærleik, sem eru einmitt sömu tilfinningar og hún 

ber til hlutanna sem eru á hurðinni. Hún upplifir með öðrum orðum eins konar 

gagnkvæmni í tilfinningasambandinu sem ísskápshurðin er til vitnis um. 
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 Þegar ég spurði Vilborgu hvað fólk myndi halda ef það myndi einungis sjá 

ísskápshurðina hennar en ekki fólkið sem býr á heimilinu, svaraði hún því til að það búi 

venjulegt fólk á heimilinu. Vilborg telur óreiðuna á ísskápshurðinni vera til marks um 

„venjulegt fólk“:  

 
[...] ég held að það hafi samt verið pínu ákvörðun að hafa ísskápinn svona. Af því að þetta er svona, 

þú veist, því að mamma gerði þetta ekki sko, ég hlýt að hafa séð þetta einhvers staðar og viljað hafa 

þetta svona líka. Hafa þetta svona, þú veist, óreiðu ísskáp, þú veist, alls konar. [...] ég vil hafa 

ísskápinn svolítið svona, þú veist, alls konar. Ég myndi ekkert vilja hafa einhvern veginn svona 

skraut og allt í stíl og henda öllu öðru sem passar ekki inn í. Ég myndi ekki vilja hafa það þannig. 

Þetta er bara svipað eins og að skreyta jólatréð. Sumir eru bara með bláar kúlur og gylltan borða eða 

silfraða borða og krakkarnir mega ekki hjálpa til við að skreyta. Ég myndi aldrei vilja hafa það 

þannig, ég vil hafa alls konar. Og ég vil að krakkarnir séu að skreyta jólatréð og það sé bara eins og 

jólatré [hlátur]. 

(JSH 3, 2013) 

 

Eins og sjá má líkar Vilborgu vel að hafa óreiðu á ísskápshurðinni. Hún sagðist þó taka 

aðeins til á ísskápshurðinni – fækka draslinu og raða betur – ef hún væri að fara að 

halda veislu. Vilborg er ekki sérstaklega hrifin af heimilum þar sem allt er hulið, þar á 

meðal ísskápshurðin, eða eins og hún segir sjálf: 

 
Mér finnst það bara svona bara, sumir eru náttúrulega með þetta þannig að það er hvergi lagt frá sér 

dót skilurðu? Kannski bara pínu heft aðeins. Ég átti vinkonu sem var svona, maðurinn hennar ef 

hann las blað þá mátti hann ekki leggja það frá sér á sófaborðið. Hann varð að ganga frá því í 

blaðakörfuna. Ef hann fór úr flík þá mátti hann ekki henda henni frá sér, hann varð að brjóta hana 

saman inn í skáp eða setja í óhreinukörfuna, skilurðu? [hlátur]. Það eru til alveg öfgar sko. 

(JSH 3, 2013) 

 

Af þessu má sjá að Vilborg telur of mikla snyrtimennsku vera óeðlilega. Of mikil 

snyrtimennska getur haft neikvæð áhrif á fólk á þann hátt að því finnist það ekki geta 

slakað á (Douglas, 1966: 2). Hvað er snyrtimennska og hvað óreiða fer svo eftir því 

hver það er sem horfir (Douglas, 1966: 2). Það sem einum finnst snyrtilegt finnst öðrum 

kannski vera óreiða. Snyrtimennska snýst fyrst og fremst um að koma reiðu á óreiðuna 

(Douglas, 1966: 3) og því er spurningin ávallt hversu mikla reiðu fólki finnst það þurfa 

að hafa á hlutunum til að það teljist vera snyrtilegt. Vilborg kýs að hafa sína ísskápshurð 
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í óreiðu því að á þann hátt telur hún að hurðin staðfesti að það búi venjulegt fólk á 

heimilinu. 

 Gunnur hafði svipaða sögu að segja og Vilborg. Henni finnst mikilvægt að hafa 

eitthvað á ísskápshurðinni og hafa pínu óreiðu á henni. Þegar ég spurði hana hvort henni 

þætti gaman að skreyta ísskápshurðina sagði hún: 

 
Já, ég væri ekki að því annars. Mér finnst þetta bara skemmtilegt. Mér finnst gaman að sjá hjá fólki 

að það er eitthvað, mér finnst það verða persónulegra, mér finnst það ekki eins og eins og sé að 

fletta Hús og híbýli, mér finnst það svo ópersónulegt. Það er allt spikk og span, það er bara ekki ég 

– eins og þú sérð [hlátur]. 

(JSH 4, 2013) 

 

Eins og sjá má skiptir Gunni máli að hafa eitthvað á ísskápshurðinni. Hlutirnir á 

ísskápshurðinni eru liður í því að gera heimilið að persónulegum og notalegum stað. 

Þegar ég spurði Gunni hvað henni þætti um það ef fólk myndi staldra sérstaklega við 

hurðina til að skoða hlutina sem á henni væru, svaraði hún:  

 
Allt í lagi. Allt sem er á frontinum má sjá. Það væri verra ef hann liti inn í ísskápinn þá myndum við 

kannski þurfa að taka til. 

(JSH 4, 2013) 

 

Þessi ummæli Gunnar eru athyglisverð. Þau tóna vel við það sem áður hefur verið sagt 

um heimili. Í inngangskafla bókarinnar About House (1995) eftir bresku 

mannfræðingana Janet Carsten og Stephen Hugh-Jones kemur meðal annars fram að við 

notum heimilið til að sýna hver við erum en einnig til að hylja það sem við viljum ekki 

að aðrir sjái (Carsten og Hugh-Jones, 1995: 2). Frontinn á ísskápnum mega allir sjá 

enda er hann sýnilegur fólki en innihaldið er ekki til sýnis fyrir hvern sem er. Þetta 

mætti ef til vill yfirfæra á okkur sjálf. Flest erum við með ákveðinn front sem allir fá að 

sjá en svo eru aðrir sem fá að kynnast okkur betur – fá að sjá hvaða manneskju við 

höfum að geyma bak við þessar luktu dyr sem fronturinn er. 
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 Í About House lýsa höfundarnir 

því einnig hvernig húsið framlengir 

persónu okkar og innra sjálf (Carsten og 

Hugh-Jones, 1995: 3). Hjá Heiðu er þetta 

meira að segja bókstaflegt. Hún hefur 

gamla mynd af sjálfri sér á 

ísskápshurðinni til varnar því að hún fari í 

fyrri þyngd. Ísskápshurðin verður þannig 

framlenging á persónu hennar og um leið 

hliðvörður milli hennar og þess sem 

ísskápurinn geymir bak við hurðina. Þegar 

ég spurði Heiðu hvað hún vildi að 

ísskápshurðin segði um heimilisfólkið var 

svarið „bara satt“. Þegar ég spurði hana 

svo hvað henni þætti um það ef einhver 

myndi opna ísskápinn þá sagði hún að sér 

þætti það persónulegra. Rétt eins og hjá 

Gunni er í lagi að fólk skoði sjálfa 

ísskápshurðina en það er ekki í lagi að fólk 

opni hana. Þetta passar vel við það sem 

áður hefur komið fram, það er að við 

reynum að velja hvaða þætti í okkar fari fólk fær að sjá á meðan aðrir þættir eru ekki til 

sýnis, ekki frekar en innihald ísskápsins. Af þessu má ályka að við eigum ef til vill 

meira sammerkt með ísskápnum okkar en við gerum okkur grein fyrir. 

 Tengsl fólks við hlutina á ísskápshurðinni og hvað þeir tákna fyrir heimilisfólkið 

skiptir jafn miklu máli og hlutirnir sjálfir. Það geta til dæmis allir verið með sama 

segulinn á ísskápnum en þessi sami segull táknar ekki það sama fyrir alla. Hvernig 

seglunum er raðað á hurðina skiptir einnig máli. Á meðan sumir telja óreiðu á 

ísskápshurðinni ósnyrtilega, líta aðrir á óreiðuna sem tákn um að á því heimili búi 

„venjulegt fólk“. Við leggjum misjafna merkingu í hlutina eftir því hvaða persónu við 

geymum. Heimilið okkar og ísskápshurðin eru framlenging á persónu okkar og innra 

sjálfi. Þetta tvennt endurspeglar því okkur sjálf en á þann hátt sem við ein skiljum – og 

þó. Það er ekki einu sinni víst að við gerum okkur sjálf grein fyrir því hvað hlutirnir 

tákna fyrir okkur, sérstaklega ef við höfum aldrei leitt hugann að því.  

Mynd 15 – Skemmtilega skreytt 
ísskápshurð, en hvað er fyrir innan 

hana? Aðsend mynd. 
 



  

51 

3 Einræði húsmóðurinnar 

Hver er það svo sem sér um að skreyta ísskápshurðina? Oftar en ekki er það húsmóðirin, 

enda sér hún um eldamennskuna. Í svörunum sem fylgdu aðsendum myndum kom 

berlega fram að konan sá í langflestum tilvikum bæði um að elda matinn og skreyta 

ísskápshurðina. Ef konan og karlinn á heimilinu sáu nokkuð jafnt um eldamennskuna 

virtist það þó eftir sem áður helst koma í hlut konunnar að skreyta ísskápshurðina. Það 

sem er þó ef til vill áhugaverðast er að jafnvel á þeim heimilum sem karlinn sá 

mestmegnis um matseldina sá konan samt sem áður um að skreyta ísskápshurðina. Svo 

virðist sem ísskápshurðin tilheyri konunni frekar en karlinum. 

 Þegar ég hóf rannsóknina á ísskápshurðum var ekki ætlunin að rannsaka 

sérstaklega tengsl kynjanna við ísskápshurðina. Þessar vangaveltur kviknuðu eftir fyrsta 

viðtalið. Oddrún og eiginmaður hennar vildu meina að það væri ákveðið samhengi 

þarna á milli, að sá sem væri mest í eldhúsinu sæi einnig um að skreyta ísskápshurðina. 

Eldhúsið tilheyrði þeim sem hefði mesta viðveru þar og því réði umráðamaður 

eldhússins einnig yfir ísskápshurðinni. Þessar áhugaverðu vangaveltur var ekki hægt að 

hundsa og ákvað ég að spyrja næstu viðmælendur mína út í þetta. Eins og fram hefur 

komið spurði ég einnig þá sem sendu mér myndir af sinni ísskápshurð út í þetta atriði, 

það er hver sæi helst um eldamennskuna á heimilinu og hver sæi helst um að skreyta 

ísskápshurðina. Niðurstöðurnar eru afgerandi: Ísskápshurðin tilheyrir konunni fyrst og 

fremst. 

 

3.1 Konan, ljóðskáldið 

Bandaríski þjóðfræðingurinn Jack Santino hefur rannsakað helgisiði og hvers lags 

hátíðir. Þegar hann rannsakaði heimatilbúið skraut í tengslum við hátíðir komst hann 

meðal annars að því að húsbúnaður tekur breytingum í takt við árstíðir og þá sérstaklega 

það sem er í eldhúsinu (Santino, 1994: 467). Þetta passar vel við það sem áður hefur 

komið fram, það er að ísskápshurðin tekur breytingum eftir árstíðum. Santino vill 

jafnframt meina að eldhúsið sé að mestu yfirráðasvæði kvenna í þeim samfélögum sem 

hann hefur skoðað (Santino, 1994: 467). Það er því ekki að undra að það komi helst í 

hlut kvennanna að skreyta ísskápshurðina.  

 Konan sér um fleira en að skreyta ísskápshurðina í eldhúsinu. Eins og áður hefur 

komið fram sér hún oftar en ekki einnig um matseldina. Þrátt fyrir að flestir karlmenn 
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séu fullfærir um að elda þá hefur hina rómaða eldamennska enn kvenlega ímynd (Giard, 

1998: 151). Breski mannfræðingurinn Mary Douglas líkti máltíð við ljóð sem sett er 

saman eftir ákveðnum reglum og lýsir fjölskyldunni sem hópi (Douglas, 1975: 260-

261). Í þessu samhengi er konan ljóðskáldið sem útbýr máltíðina (Santino, 1994: 468). 

Konan notar einnig ísskápshurðina til að lýsa fjölskyldunni sem heild. Allt á 

ísskápshurðinni – seglarnir, minnismiðarnir, stundatöflurnar, símanúmerin, myndirnar 

og svo framvegis – skráir líf fjölskyldunnar og gefur heildstæða mynd af  

fjölskyldumeðlimum, en með táknrænum, ljóðrænum hætti.  

 Konan sér einnig um að 

kaupa föt á fjölskylduna og sinnir 

tilfinningalífi fjölskyldumeðlima 

(Santino, 1994: 468). Konan veitir 

stöðugum framgangi lífsins athygli, 

það er hvernig einstaklingurinn 

þróast og þroskast frá fæðingu og 

hvers konar næringu og skjól hann 

þarfnast í gegnum ævina (Santino, 

1994: 468). Í raun hefst þetta fyrir 

fæðingu en á ísskápshurðum má oft 

finna sónarmyndir. Til dæmis voru 

sónarmyndir á einni ísskápshurðinni 

sem ég fékk senda mynd af. Konan 

veitir einnig athygli táknrænu 

yfirborði lífins sem auðgar það og 

gefur lífinu gildi (Santino, 1994: 

468). Með ísskápshurðinni gefur 

hún þessu táknræna yfirborði lífsins 

ákveðna merkingu. Ísskápshurð Gunnar er gott dæmi um þetta en hún skreytir hurðina 

sér og öðrum til ánægju. Með því að hengja myndir sem voru teknar við ánægjuleg 

tilefni á ísskápshurðina gefur hún tilteknum viðburðum gildi umfram aðra. Myndirnar 

vekja athygli á því sem var og þeirra stöðuga viðvera á hurðinni gerir meira úr 

viðburðinum en ef engin mynd af honum væri til sýnis á helsta samverustað 

fjölskyldunnar. Þannig er þetta yfirborðsskraut táknrænt fyrir innra líf fjölskyldunnar. 

Því má segja að ísskápshurðin sinni andlegum þörfum fjölskyldunnar á meðan það sem 

Mynd 16 – Ísskápshurð með 
sónarmyndum. Aðsend mynd. 
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er á bak við hurðina sinni líkamlegum þörfum hennar. Sé konan ljóðskáldið yrkir hún 

ljóð sín bæði á ísskápshurðina og á eldhúsborðið þar sem fjölskyldan neytir saman 

máltíða. Eldhúsið tilheyrir konunni og því eru þau verk sem þar verða til fyrst og fremst 

hennar verk.  

 Það verður þó að hafa í huga að viðmælendur mínir eru allir á aldrinum þrjátíu 

og níu til sextíu og eins árs. Það má gera ráð fyrir því að þessi verkaskipting sé með 

öðrum hætti hjá þeim sem eru yngri, til dæmis hjá fólki sem er nýfarið að búa. Hjá elstu 

viðmælendum mínum, Oddrúnu og Gunni, sá konan alfarið um eldamennskuna á 

heimilinu. Hjá Vilborgu, Heiðu og Brynhildi tók karlmaðurinn einnig þátt í 

eldamennskunni. Ef skoðuð er virkni karlmannsins í eldhúsinu út frá aldri viðmælenda 

minna og maka þeirra er auðvelt að álykta sem svo að því yngri sem karlmaðurinn er, 

því virkari er hann í eldhúsinu. Það er þó ekki hægt að fullyrða neitt um þetta án frekari 

rannsókna. 

 

3.2 Eldhúsið sem leiksvið 

Svo virðist sem alltof oft sé litið á það sem sjálfsagðan hlut að konan ráði yfir heimilinu 

(Freeman, 2004: 7) og þar af leiðandi yfir eldhúsinu. Eiginmaður Oddrúnar vildi meina 

að þetta væri breytast, að karlmennirnir væru farnir að taka virkari þátt í 

heimilishaldinu. Það var einmitt raunin hjá Vilborgu. Þegar ég spurði hana hver eldaði 

helst á heimilinu þá svaraði hún: 

 
Við eldum bæði. Það var alltaf ég sko. Svo erum við farin að vera bæði núna. En ég meina, hann er 

farinn að setja á ísskápinn, hann setti skemmtigarðsskjalið á ísskápinn og hann setti hitt þarna. Hann 

er eiginlega duglegri en ég að setja á ísskápinn sko. 

(JSH 3, 2013) 

  

Vilborg sagði að eftir að eiginmaðurinn fór að vera virkari í eldamennskunni hafi hann 

einnig farið að skreyta ísskápshurðina. Hún sagði að þetta (sem væri á hurðinni) væri 

ekki bara eitthvað sem hún þyrfti að muna heldur hann líka. Það er þó sérstakt að 

Vilborg geti talið upp þá hluti sem hann hefur sett á hurðina. Ef hann setur fleiri hluti á 

hurðina en hún ætti það frekar að vera þannig að hún gæti talið upp þá hluti sem hún 

setti – en ekki öfugt. Verður því að taka orðum Vilborgar með ákveðnum fyrirvara.  
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 Fyrirkomulagið var þó ekki alltaf með þessum hætti hjá Vilborgu og eiginmanni 

hennar heldur hefur þetta breyst með tíð og tíma: 

 
Þetta bara þróaðist þannig, ég bara... þú veist, ég vinn, til dæmis er ég ekki komin heim fyrr en 

hálf sjö og þá hérna, það þurfti að hafa svolítið fyrir því, að fá hann til að taka þátt. Hann er 

svolítið af gamla skólanum. Að hafa konuna heima, að sjá um börn og heimilið og svona 

[hlátur]. Það hefur tekið nokkur ár, við erum búin að vera saman í hérna [missir 

giftingarhringinn í gólfið] hvað ’92. Hvert fór hringurinn? 

(JSH 3, 2013) 

  

Eins og sjá má taldi eiginmaður Vilborgar að konan ætti að sjá um heimilið og allt sem 

því viðkæmi. Einnig má sjá að það er ákveðið samhengi milli þess hver eldar og hver 

sér um að skreyta ísskápshurðina, en sá sem eldar matinn sér oftar en ekki líka um að 

setja hluti á ísskápshurðina. Vert er að taka það sérstaklega fram að í aðsendum svörum 

var aldrei sá háttur á að karlmaðurinn sæi einn um að skreyta ísskápshurðina. Ef konan 

og karlinn sáu bæði um matseldina þá sá karlmaðurinn oftar en ekki líka um að skreyta 

ísskápshurðina. Ef aðeins karlmaðurinn eldaði þá setti hann ef til vill hluti á 

ísskápshurðina en konan sá einnig um að skreyta hurðina. Með öðrum orðum, konan sér 

um að skreyta ísskápshurðina hvort sem hún eldar eða ekki. 

 Þegar eiginmaður Vilborgar fór að vera meira í eldhúsinu fór hann einnig í 

auknum mæli að setja hluti á ísskápshurðina. Að hugsa um heimilið felst meðal annars í 

því að hugsa um þarfir heimilismeðlima. Fjölskyldan þarf að borða og hún þarf líka að 

muna eftir að gera ýmsa hluti. Það er því eðlilegt að sá sem sér um að elda matinn handa 

fjölskyldunni setji líka hluti á ísskápshurðina til að hjálpa fjölskyldumeðlimum að muna 

eftir hinu og þessu. Þetta virðist þó gerast ómeðvitað. Sá sem er í eldhúsinu fer 

einfaldlega að gefa þörfum fjöskyldunnar meiri gaum. 

 En af hverju fer sá sem er í eldhúsinu að hugsa meira um fjölskylduna? Það gæti 

mögulega tengst hlutverkinu sem við leikum þegar við erum í eldhúsinu. Öll erum við 

að leika einhver hlutverk, oft mörg hlutverk á degi hverjum (Schechner, 2006: 211). 

Kanadíski félagsfræðingurinn Erving Goffman vildi meina að öll félagsleg samskipti 

minntu á leikhús vegna þess að lífið sjálft væri að stórum hluta sett á svið (Goffman, 

1959: 71-72). Sumum hlutverkum fylgja stífar reglur, svo stífar að þær eru jafnvel 

bundnar í lög (Schechner, 2006: 210) á meðan handrit annarra hlutverka er ekki eins 

fastmótað (Schechner, 2006: 210). En það er sama hversu stífar eða lausmótaðar 

reglurnar eru, félagsleg hegðun er aldrei frjáls eða óbundin (Schechner, 2006: 210). Við 
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erum alltaf að leika eitthvert hlutverk, setja eitthvað á svið (Schechner, 2006: 220), líka 

þegar við erum að elda matinn fyrir fjölskylduna. 

 Hlutverkin leikum við ómeðvitað (Goffman, 1959: 73-74). Við höfum 

einfaldlega lært að haga okkur á ákveðinn hátt eftir því hvaða hlutverk við leikum. Sem 

fyrr segir fylgja hlutverkum ákveðnar reglur og geta þær verið breytilegar eftir stöðum 

og aðstæðum (Schechner, 2006: 210). Ef við tökum Vilborgu sem dæmi, þá er hún allt í 

senn kennari, móðir og eiginkona. Svo er hún líka vinkona, systir og ýmislegt fleira. Í 

öllum þessu hlutverkum hagar hún sér á ákveðinn hátt sem hæfir viðkomandi hlutverki. 

Hún hagar sér til dæmis öðruvísi þegar hún er að kenna en þegar hún er að ala upp 

börnin sín. Eins er líklegt að hún klæði sig á mismunandi hátt og noti mismunandi orð 

og látbragð (Schechner, 2006: 207) – allt eftir því í hvaða hlutverki hún er hverju sinni. 

Hún fer til dæmis ekki í sömu fötunum í vinnuna og hún klæðist þegar hún fer að 

skemmta sér með vinkonum sínum. Auk búninganna, það er klæðnaðarins, fylgja öllum 

hlutverkum ákveðnir leikmunir. Sá sem er í eldhúsinu setur til að mynda á sig svuntu, 

notar potta og pönnur, áhöld, krydd og ýmislegt fleira. Í eldhúsinu er einnig ísskápurinn 

og er hann því hluti af „leikmyndinni“ þar. Sá sem er í eldamennsku-hlutverkinu er 

líklegur til að brúka leikmyndina, það er ísskápinn, sér og öðrum til gagns. Með því að 

hengja minnismiða, segla og ýmislegt fleira á ísskápshurðina er leikarinn í eldhúsinu að 

gefa sig allan á vald hlutverksins.  

 Ísskápshurðin er táknræn fyrir öll hlutverkin sem einstaklingurinn leikur. Á einni 

ísskápshurð má til dæmis finna félagsskírteini, símanúmer hjá kírópraktor, stundatöflu, 

minnismiða, ferðasegla og ýmislegt fleira sem getur allt tilheyrt sömu manneskjunni. 

Allir þessir hlutir á ísskápshurðinni eru leikmunir sem tilheyra hinum ýmsum 

hlutverkum heimilisfólksins. Sami einstaklingur getur bæði verið kennari og nemandi, 

ferðalangur, sjúklingur og samstarfsmaður, eiginmaður, faðir og sonur. Á þennan hátt er 

ísskápshurðin í senn hluti af leikmyndinni og dýrmætur vitnisburður um öll þau 

hlutverk sem við leikum á degi hverjum. 

 Það er ekki aðeins ísskápshurðin sem verður táknræn fyrir þau fjöldamörgu 

hlutverk sem við leikum, heldur er hegðun okkar í eldhúsinu einnig táknræn. Hvernig 

við eldum matinn og borðum hann má líkja við leiklist með táknum (Schechner, 2006: 

192). Máltíð á í raun mjög margt sameiginlegt með leiklistinni (Kirshenblatt-Gimblett, 

1999: 2). Við eldum matinn og berum hann á borð og allt krefst þetta efnis, tækja, 

tækni, aðferða og aðgerða – líkt og annað sem er sett á svið (Kirshenblatt-Gimblett, 

1999: 2). Þegar maturinn er kominn á borð má svo segja að sýningin sé hafin. Eldhúsið 
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kallar auk þess á ákveðna hegðun og er sú hegðun táknræn fyrir það hlutverk sem við 

leikum þar. Hegðun okkar í eldhúsinu táknar annað en í öðrum herbergjum hússins. Við 

setjumst til dæmis öðruvísi við eldhúsborðið en þegar við setjumst á klósettið. Við 

klæðum okkur líka öðruvísi þegar við erum inni í eldhúsi en þegar við förum að sofa. 

Hvert herbergi kallar á ákveðna hegðun og búninga og hvort tveggja stendur í táknrænu 

sambandi við rýmið – herbergið – sem við erum í hverju sinni. 

 Eldhúsið er eitt af mörgum 

leiksviðum í lífi okkar. Svo virðist 

sem það sé í flestum tilvikum hlutverk 

konunnar frekar en karlsins að skreyta 

ísskápshurðina. Það gæti mögulega 

tengst því að þegar karlmaðurinn varð 

fyrirvinna fjölskyldunnar á 19. og 20. 

öldinni varð heimilið að vinnustað 

konunnar (Davis, 1988: 84). Fram að 

þeim tíma voru heimilið og 

vinnustaðurinn samtvinnuð en í 

kjölfar iðnvæðingarinnar breyttust 

hlutverkin og leiksviðin sömuleiðis 

(Davis, 1988: 71). Á meðan hlutverk 

karlmannsins var að færa björg í bú 

var hlutverk konunnar að sjá um 

börnin og heimilið. Hlutverk 

konunnar var jafnframt að skapa 

notalegt andrúmsloft á heimilinu, en 

fallegt og ástríkt heimili var prýði 

hverrar fjölskyldu (Löfgren, 2003: 143-144). Sænski þjóðfræðingurinn Orvar Löfgren 

orðar hlutskipti kynjanna einkar vel í grein sinni „The Sweetness of Home: Class, 

Culture and Family Life in Sweden“ (2003):  

 
„Home“ stood for emotions and warmth, for security, harmony and cosiness. While the Victorian 

middle-class male was defined through qualities like rationality and efficiency which were 

demanded in the sphere of production, his wife should have her life filled by love and care, being 

Mynd 17 – Bæði ísskápshurðin og hurðin á 
frystiskápnum er ríkulegar skreyttar. Hver 

hlutur á hurðunum hefur ákveðna merkingu 
og tengist þeim ótal hlutverkum sem við 

leikum dags daglega. Aðsend mynd. 
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passive rather than active. In this new construction of gender differences the career-oriented homo 

economicus is contrasted to the tender femina domestic.1 

(Löfgren, 2003: 147)  

 

Svo virðist sem þetta viðhorf sé enn við lýði á 21. öldinni. Gunnur leggur sig til dæmis 

fram við að gera heimilið að notalegum stað, meðal annars með því að skreyta 

ísskápshurðina með hlutum sem vekja jákvæðar tilfinningar hjá fólki. Hún segist 

jafnframt „reyna að auka skemmtanagildi eldhússins“ með því að skreyta 

ísskápshurðina. Það að konan sjái helst um að skreyta ísskápshurðina – burtséð frá því 

hver eldar helst á heimilinu – gefur okkur ef til vill vísbendingu um að þessar gömlu 

hugmyndir séu enn rótgrónar í hugum okkar. 

 

3.3 Matarinnkaupin 

Ekki er nóg með að konan sjái helst um að skreyta ísskápshurðina, heldur sér hún oftar 

en ekki um að kaupa í matinn fyrir heimilið og velja þannig það sem ratar inn fyrir 

ísskápshurðina. Allir viðmælendur mínir áttu það sameiginlegt að sjá helst um 

matarinnkaupin á heimilinu. Stundum kom karlmaðurinn með og stundum hafði hann 

eitthvað um það að segja hvað var keypt, en oftast hafði konan ákvörðunarvaldið. 

Karlmaðurinn var aldrei einvaldur í matarinnkaupunum. Þegar ég spurði Gunni hvort 

eiginmaður hennar færi með henni að versla svaraði hún: 

 
Já, hann gerir það oft ef þannig stendur á. Honum leiðist það ekkert. Ég sendi hann út í búð, liggur 

við með lista. 

(JSH 4, 2013)   
  

Þó að karlmaðurinn fari í búðina ræður konan því samt sem áður hvað er keypt. Þegar 

ég spurði Gunni hvort eiginmaður hennar keypti einhvern tímann það sem hann vildi þá 

svaraði hún: 

 

                                                        
1	   „Heimilið“	   var	   tákn	   tilfinninga	   og	   hlýju,	   öryggis,	   jafnvægis	   og	   notalegheita.	   Á	   meðan	   viktoríanskur	  
miðstéttarkarl	   var	   metinn	   eftir	   eiginleikum	   á	   borð	   við	   skynsemi	   og	   dugnað	   sem	   gögnuðust	   á	  
framleiðslusviðinu,	  átti	  líf	  konu	  hans	  að	  einkennast	  af	  ást	  og	  umhyggju.	  Hún	  átti	  fremur	  að	  halda	  sér	  til	  
hlés	   en	   hafa	   virk	   áhrif	   á	   tilveru	   sína.	   Þessar	   nýju	   kynjamyndir	   stilla	   upp	   metnaðarfullum	   „homo	  
economicus“	  andstætt	  viðkvæmnislegri	  „femina	  domestic“. 
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Já, já, og mjög gjarnan eitthvað sætt og óhollt. Sem er ekki mikið hér á heimilinu. Þá finnst honum 

orðið gott af hollustu og það þurfi að peppa þetta eitthvað upp. 

(JSH 4, 2013) 

 

Eiginmaður hennar fær því að kaupa eitthvað sem er ekki á listanum en það er þá 

eitthvað sem er ekki í matinn, eitthvað aukalega.  

 Ummæli Gunnar passa einkar vel við niðurstöður breska mannfræðingsins 

Daniel Miller sem rannsakaði hvernig dagleg innkaup geta endurspeglað samband 

fjölskyldumeðlima. Miller komst meðal annars að því að konan verslar oftar en ekki 

hollan mat og ber heilsu fjölskyldunnar fyrir brjósti, á meðan karlinn á það til að læða 

óhollustu í matarkörfuna (Miller, 1998: 16-18). Þetta aukalega sem karlmaðurinn læðir í 

innkaupakörfuna kallar Miller the treat eða glaðninginn, sem er einhvers konar verðlaun 

fyrir innkaupin (Miller, 1998: 41). Þessi verðlaun geta verið allavega en eru þó lang 

oftast í formi einhverrar óhollustu (Miller, 1998: 41).  

 Innkaupin snúast um heimilið og þarfir og langanir fjölskyldumeðlima. Ætla má 

að það sé engin tilviljun að það komi í hlut kvenna að sinna því hlutverki en eins og 

áður hefur komið fram er þeim sérlega umhugað um bæði andlegar og líkamlegar þarfir 

fjölskyldunnar. Konan gerir þetta þó ekki af neinni kvöð heldur er hún stolt af því að sjá 

um þessar þarfir (Miller, 1998: 17). Innkaup konunnar eru því fyrst og fremst 

kærleiksverk sem endurspeglar umhyggju hennar fyrir fjölskyldunni (Miller, 1998: 18). 

 Það að konan sjái að mestu um matarinnkaupin getur líka tengst því að karlarnir 

eru oft gagnrýndir fyrir sín innkaup (Miller, 1998: 25). Oft kaupa þeir eitthvað vitlaust, 

til dæmis vitlausa tegund, eða eitthvað sem þeir áttu ekki að kaupa (Miller, 1998: 25). Í 

raun kemst fyrrnefndur Miller að þeirri niðurstöðu að karlmennirnir eiga það til að taka 

þessarri gagnrýni sem lofi fyrir náttúrulega karlmennsku sína þar sem það þykir ekki 

karlmannlegt að versla (Miller, 1998: 25-26). Hvort sem það er jákvætt eða neikvætt að 

karlarnir virðist ekki vera jafn hæfir til að versla í matinn, þá er skiljanlegt að Gunnur 

skuli senda sinn mann í búðina með innkaupalista. 

  Sömu sögu er að segja um Brynhildi og eiginmann hennar. Hann kemur 

stundum með út í búð en það er Brynhildur sem ákveður hvað er keypt: 

 
[...] En Jón vill helst alltaf fara með [að versla]. En ég er með miðann og kaupi og svona nokkurn 

veginn ákveð hvað er í matinn, því að ef ég bið hann um að ákveða þá segir hann bara veit það ekki, 

bara eitthvað gott. En hann kemur alltaf með, því að hann er alltaf í frystikistunum, finna kjöt og 
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eitthvað svona, hann er mikill matmaður sko. Á meðan ég vil bara fara með miðann og kaupa það 

sem er á miðanum, þá klúðrar hann því að mínu mati alltaf, heyrðu þetta er nú á rosa góðu verði 

hérna, einhver svínabógur, alltaf gott að eiga hann í kistunni. 

(JSH 2, 2013) 

 

Það sem er eftirtektarvert við þessi ummæli er að eiginmaður Brynhildar sér um að 

kaupa mat í frystikistuna. Frystikistan er staðsett í bílskúrnum og segir Brynhildur að 

bílskúrinn tilheyri honum. En það er fleira í bílskúrnum en frystikistan: 

 
Hann er meira að segja með ísskáp þar sem hann fær að geyma sitt, sína signu ýsu eða hvað þetta nú 

heitir og grásleppu eða hvað þetta er og skötu og eitthvað drasl [hlátur] og fær ekki að fara í þennan. 

(JSH 2, 2013) 

 

Eiginmaður Brynhildar ræður því lítið yfir ísskápnum í eldhúsinu sem er sérstakt í ljósi 

þess að hann sér oftar um að elda. Brynhildur ræður því hvoru tveggja hvað fer á 

ísskápshurðina og inn í ísskápinn í eldhúsinu. Eiginmaður Brynhildar ræður aftur á móti 

yfir ísskápnum í bílskúrnum, sem hann skreytir þó ekki. Brynhildur segir að hann hafi 

einfaldlega enga þörf fyrir það. 

 Það verður þó að taka orðum Brynhildar með ákveðnum fyrirvara þar sem hún 

segir þetta um eiginmann sinn en ekki hann sjálfur. Það verður einnig að hafa það í huga 

að bílskúrinn er einkarými eiginmannsins á meðan eldhúsið er samverustaður 

fjölskyldunnar, þangað sem allir eiga erindi. Í eldhúsinu sinna Brynhildur og 

eiginmaður hennar daglegum þörfum heimilisfólksins og lýsa um leið ást sinni og 

umhyggju fyrir því með því að setja skraut á ísskápshurðina. Skraut á ísskápnum í 

bílskúrnum myndi því þjóna allt öðrum tilgangi, það væri jafnvel tilgangslaust að setja 

skraut á þann ísskáp yfir höfuð. Í bílskúrnum er eiginmaðurinn einn og ísskápurinn þar 

er aðeins fyrir hann einan. Ísskápurinn í bílskúrnum er því andstæða við ísskápinn í 

eldhúsinu og þegar þessir tveir ísskápar eru bornir saman hvað varðar staðsetningu, þá 

gerir maður sér enn betur grein fyrir tilgangi ísskápsskautsins. Það verður að vera á 

þeim stað þar sem allir sjá. Skrautið er ekki bara fyrir þann sem setur skrautið á 

ísskápshurðina heldur fyrir allt heimilisfólkið. Brynhildur sagði meira að segja sjálf að 

ef hún byggi ein væri ísskápshurðin með öðru sniði: 
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Helst vildi ég bara hafa hann [ísskápinn] svona, sko ekki að það skiptir mig einhverju máli. En ef ég 

byggi ein þá gæti ég vel trúað því að hann væri nánast auður. Ekki að ég vildi það endilega, heldur 

ég hefði ekki þörf fyrir að setja. 

(JSH 2, 2013) 

 

Þessi ummæli Brynhildar styrkja enn frekar þá tilgátu að ísskápsskrautið sé fyrir allt 

heimilisfólkið. Þetta útskýrir ef til vill einnig hvers vegna eiginmaður Brynhildar 

skreytir ekki ísskápinn sem er í bílskúrnum. 

 Hvað varðar matarinnkaupin var það sama upp á teningnum hjá Vilborgu. Þó að 

hún og eiginmaður hennar eldi bæði er matarinnkaupunum ekki skipt eins jafnt:  

 
[...] Þetta einhvern veginn hefur einhvern veginn dæmst á mig, ég versla, einstaka sinnum sem við 

förum saman og einstaka sinnum sem hann fer. 

(JSH 3, 2013) 

 

Ekki nóg með að Vilborg sjái um matarinnkaupin heldur sér hún einnig um að ákveða 

hvað er í matinn. Vilborg hefur sínar hugmyndir um af hverju fyrirkomulagið er með 

þessum hætti:  

 
[...] Þetta er bara svona munurinn á konum og körlum finnst mér. Ég opna ísskápinn, já, ég get gert 

svona og svona og get bara búið til helling. Hann kemur og opnar ísskápinn, það er ekkert til og fer 

út í sjoppu [hlátur]. [...] Það er ekkert bara að fá sér hrökkbrauð með osti, þú veist. 

(JSH 3, 2013) 

 

Svo virðist af þessu að dæma sem konurnar séu hugmyndaríkari en karlarnir þegar 

kemur að matseldinni og þess vegna er það hlutverk kvennanna sem ég ræddi við að 

ákveða hvað er keypt og hvað er eldað. En því má heldur ekki gleyma að það er 

ákveðinn forleikur að sjálfri eldamennskunni að kaupa í matinn (Miller, 1998: 37), 

einhvers konar undirbúningur fyrir sjálfa sýninguna sem máltíðin er. Oftar en ekki er 

það konan sem stjórnar sýningunni og því er í raun ekki óeðlilegt að konan sjái einnig 

um innkaupin.  

 Ef við skoðum þetta í ljósi kenninga Goffmans sem líkti okkar daglega lífi við 

leikhús þá má líkja konunni við handritshöfund. Konan er höfundurinn að leikritinu sem 

sett er á svið í eldhúsinu. Máltíðin er handritið sem hún semur. Þeir sem borða matinn 

eru leikarar og sé hún ekki sjálf í aðalhlutverkinu og sjái um að elda matinn þá stýrir 
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hún aðalleikaranum sem er kokkurinn. Konan er því allt í senn handritshöfundur, 

leikstjóri og leikari; hún á veg og vanda að sýningunni. Ísskápshurðin er mikilvægur 

leikmunur og nokkurs konar svið á sviðinu – eins konar hluti fyrir heild – og gefur sem 

slík vísbendingu um hver sé leikstjóri sýningarinnar. Sá sem skreytir hurðina stjórnar 

sýningunni.  

 Með því að rannsaka ísskápshurðirnar hjá viðmælendum mínum komst ég að því 

að konan leikur mikilvægt hlutverk í eldhúsinu. Hún er ljóðskáldið sem nærir andlegar 

og líkamlegar þarfir fjölskyldunnar, hún er handritshöfundurinn sem semur leikritið og 

hún er leikstjórinn sem stjórnar sýningunni. Þó að við séum komin á 21. öldina er 

eldhúsið enn staður konunnar. Karlmaðurinn er ef til vill farinn að elda meira og orðinn 

virkari í eldhúsinu en þessi hluti af heimilinu tilheyrir konunni frekar en nokkrum 

öðrum. Hlutverk konunnar í eldhúsinu er birtingarmynd víðtækara ábyrgðarhlutverks 

hennar við að annast um þarfir og þroska heimilisfólksins, gleðja það, sýna því ást og 

umhyggju, næra það og uppfóstra og skipuleggja líf þess og athafnir (með stundatöflum 

og innkaupalistum) – og allt speglast þetta á ísskápshurðinni. Ísskápshurðin er því 

mögulega sá hlutur eða húsbúnaður á heimilinu sem endurspeglar hlutverk kynjanna 

innan heimilisins betur en nokkuð annað.  
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Niðurlag 

Ísskápshurðin er sá hlutur á heimilinu sem ber heimilisfólkinu einna gleggst vitni. Í 

þessari ritgerð hef ég skoðað hvað ísskápshurðin geti mögulega sagt til um fólkið sem 

býr á heimilinu og hvort og hvernig hún endurspegli líf fólksins og samfélagið sem það 

tilheyrir. Með því að rannsaka ísskápshurðina hjá viðmælendum mínum og bera saman 

við svör við spurningaskrám og myndir sem fólk sendi mér, komst ég að því að 

ísskápsskrautið hefur margvíslega merkingu. 

 Viðmælendur mínir áttu það allir sameiginlegt að vera með ísskápssegla á 

ísskápnum sínum. Voru svokallaðir ferðaseglar áberandi bæði hjá viðmælendum og í 

aðsendum myndum. Megintilgangur seglanna var oftast að halda uppi miðum, myndum 

og þess háttar en einnig voru sumir með segla sem höfðu jákvæðan boðskap. Hlutverk 

þeirra var fyrst og fremst að skapa notalegheit. En það voru ekki bara seglar sem höfðu 

það hlutverk – viðmælendur mínir voru einnig margir hverjir með ljósmyndir, 

teikningar og texta til þess að skapa jákvætt andrúmsloft á heimilinu. 

 Ekki höfðu allir þeir hlutir sem voru á ísskápshurðinni endilega sérstaka 

merkingu í byrjun, þegar þeir voru fyrst settir á hurðina, heldur öðluðust þeir merkingu í 

endurtekinni tiltekt. Það sem fólk ákveður að henda ekki, heldur eiga, eru hlutir sem 

skipta máli. Fólk gerir sér oft ekki grein fyrir því fyrr en í tiltektinni hvaða hlutir skipta 

það máli. Með því að ákveða aftur og aftur að eiga hlutinn í stað þess að losa sig við 

hann öðlast hann stigvaxandi merkingu fyrir eigandann. Hvað þessir hlutir tákna svo 

fyrir fólkið segir okkur meira um fólkið en hlutina sjálfa. 

 Ísskápshurðin var mikilvægur hluti af þessari verðmætaflokkun hjá 

viðmælendum mínum. Þeir áttu það flestir sammerkt að byrja á því að setja hluti á 

ísskápinn þar til annar og betri staður fyndist fyrir þá. Stundum fór hluturinn, oftast 

einhver pappír eða mynd, ofan í skúffu og svo í möppu en stundum fór hann líka bara 

beint í ruslið eftir að hafa fengið að vera á ísskápshurðinni í ákveðinn tíma. 

Ísskápshurðin hjálpaði þannig viðmælendum mínum að flokka hlutina og leggja mat á 

verðmæti þeirra. 

 Ísskápshurðir á barnmörgum heimilum voru öðruvísi en ísskápshurðir 

einstæðinga og þeirra sem áttu uppkomin börn. Þar sem börn voru á heimilinu voru 

oftast fleiri hlutir á ísskápshurðinni og meiri óreiða. Í raun jókst óreiðan í réttu hlutfalli 

við fjölda barna. Á þeim ljósmyndum sem heimildamenn sendu mér sést glöggt hvernig 

ísskápshurðin þróast í takt við aldur og fjölda heimilismeðlima. Þegar börn búa á 
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heimilinu er ísskápshurðin mest megnis notuð til upplýsingar. Þegar börnin flytja að 

heiman verður hún snyrtilegri. Ekki þarf að muna eins margt, hvort sem það tengist 

tómstundum, skólanum eða einhverju öðru í daglegu lífi barnsins. Þar af leiðandi 

fækkar minnismiðunum og öðrum miðum á ísskápshurðinni. Oft dugði ísskápshurðin 

ein og sér ekki til að halda utan um skipulagið – hlið ísskápsins var iðulega notuð líka, 

sér í lagi á barnmörgum heimilum. 

 Á heimilum þar sem börn búa sást einnig vel hvernig ísskápshurðin er 

svæðaskipt eftir aldri heimilisfólksins. Efri hluti hennar tilheyrði frekar fullorðna 

fólkinu. Þar mátti finna símanúmer, minnislista og fleira í þeim dúr. Neðri hlutinn 

tilheyrði svo frekar yngra fólkinu. Þar voru barnalegu seglarnir frekar. Má gera ráð fyrir 

því að þetta tengist hæð heimilisfólksins, að fólk setji hluti á ísskápshurðina í sinni 

augnhæð. 

 Það er engin tilviljun að viðmælendur völdu að setja minnismiða, stundatöflur 

og fleira á ísskápshurðina en ekki einhvern annan stað. Við ísskápinn er einfaldlega 

mesta umferðin. Fólk þarf að borða á hverjum degi og því er líklegt að fólk reki augun í 

eitthvað sem stendur á hurðinni, eitthvað sem þarf að muna. Það er heldur engin tilviljun 

að viðmælendur mínir notuðu ísskápshurðina til að flíka stolti af fjölskyldumeðlimum – 

þeir vissu að með því að setja ákveðinn hlut á ísskápshurðina væru mestar líkur á að 

aðrir myndu sjá hann. Með því að hengja eitthvað á ísskápshurðina er viðkomandi að 

lýsa stolti. 

 Það kom mér einna mest á óvart við rannsókn þessa hversu algengt er að konan 

á heimilinu sjái um að skreyta ísskápshurðina. Jafnframt komst ég á snoðir um að sá eða 

sú sem helst sér um matseldina á heimilinu er einnig sá eða sú sem helst setur hluti á 

ísskápshurðina. Oftar en ekki er það einmitt húsmóðirin. Þar sem karlmaðurinn er virkur 

í eldhúsinu setur hann líka hluti á ísskápshurðina. Það virðast vera bein tengsl milli 

aukinnar virkni karlmannsins í eldhúsinu og þess að hann setji hluti á ísskápshurðina í 

auknum mæli. Matarinnkaupin eru einnig oftast í höndum húsmóðurinnar og fari 

karlmaðurinn á heimilinu að versla er hann oftar en ekki með minnislista frá konunni 

sinni. Áhugaverðasta niðurstaðan er þó ef til vill sú að konan virðist alltaf sjá um að 

skreyta ísskápshurðina, hvort sem hún sér um matseldina eða ekki. Hún gerir það með 

glöðu geði. Konunni er umhugað um fjölskyldu sína og þarfir hennar og það að skreyta 

ísskápshurðina er hluti af þörfum fjölskyldunnar. Með því að hafa til dæmis segla með 

jákvæðum boðskap á ísskápshurðinni er hún að skapa gott og notalegt andrúmsloft á 
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heimilinu fyrir fjölskylduna en með stundaskrám og minnismiðum heldur hún utan um 

skipulagið á daglegu lífi fjölskyldumeðlima. 

 Ísskápshurðin er einnig dýrmætur vitnisburður um þau fjöldamörgu hlutverk 

sem hver einstaklingur leikur dags daglega. Félagsskírteini, boðskort, ferðasegull og 

nafnspjald hjá lækni eru bara örfá atriði sem gefa okkur vísbendingu um mismunandi 

hlutverk einstaklingsins. Sama manneskjan leikur mörg hlutverk og svo virðist sem það 

sé hlutverk þess sem eldar að skreyta hurðina. Skýrir það ef til vill hvers vegna 

karlmaðurinn fer að setja meira á hurðina þegar hann fer að vera virkari í eldhúsinu. 

Hlutverk konunnar á heimilinu virðist þó vera mikilvægara en annarra. Hún sinnir bæði 

líkamlegum og andlegum þörfum fjölskyldunnar. Ísskápurinn verður að mörgu leyti 

tákngervingur konunnar. Fronturinn sér um að sinna félagslegu skipulagi og andlegum 

þörfum fjölskyldunnar, meðal annars með því að stuðla að notalegheitum, á meðan það 

sem er inni í ísskápnum uppfyllir líkamlegar þarfir fjölskyldunnar, það er að metta 

magann og gleðja bragðlaukana.  

 Það var aldrei ætlunin að rannsaka kynin sérstaklega í tengslum við 

ísskápshurðina, ég gat einfaldlega ekki hundsað svör viðmælanda minna eða svörin við 

spurningaskránni. Niðurstöðurnar voru afgerandi, ísskápshurðin tilheyrði konunni fyrst 

og fremst. Virðist það tengjast því að eldhúsið er oftar en ekki staður konunnar − þó að 

við séum komin á 21. öldina og eftir allt það sem kvennabaráttan hefur áorkað. Hefur 

það mögulega eitthvað með það að gera að þegar karlmaðurinn varð fyrirvinna 

fjölskyldunnar á 19. og 20. öldinni, varð heimilið vinnustaður konunnar. Hugmyndin 

um að konan eigi að hugsa um heimilið, skreyta það og fegra, virðist vera rótgróin í 

okkur ennþá. Það er forvitnilegt að vita hvort það sama verði upp á teningnum eftir tíu 

ár eða tuttugu, en það kallar á frekari rannsóknir. 

 Við rannsókn mína varð ég oft sorgmædd, sérstaklega þegar ég greindi aðsendu 

myndirnar. Þær myndir fékk ég sendar frá alls konar fólki, einstæðingum og 

fjölskyldufólki, ungum sem öldnum. Maður sá vel á þessum myndum hvað tíminn líður 

hratt og hvernig ísskápshurðin tekur stakkaskiptum þegar börnin flytja að heiman. Þá 

verður minni óreiða á ísskápshurðinni og um leið fær hún á sig einmanalegan blæ. 

Ljósmynd á ísskápshurðinni af börnum sem nú eru fullorðin (þó þau eldist ekki á 

myndinni) er tákn liðins tíma og staðgengill fyrri tengsla. Hlutverk heimilisfólksins 

breytist í takt við aldur þess og um leið breytist ísskápshurðin sjálf. Þegar börnin eru 

uppkomin þarf ekki að muna eins margt frá degi til dags og hlutverk ísskápshurðarinnar 
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verður fyrst og fremst að geyma minningar um lífið. Hún geymir gleði sem löngu er 

liðin og stundum sorg sem er gleymd og grafin. 

 Vert er að árétta að niðurstöður rannsóknar minnar eiga fyrst og fremst við þann 

hóp sem ég rannsakaði. Ekki er hægt að yfirfæra niðurstöðurnar á samfélagið allt án 

frekari fyrirvara og varnagla og varast skal alhæfingar. Ef það er eitthvað sem ég komst 

að með rannsókn minni er það að ísskápshurðir er vert er að rannsaka nánar. Rannsókn 

mín er aðeins ein rannsókn af vonandi mörgum um skyld efni. Er það einlæg ósk mín að 

fleiri gefi jafn hversdagslegum hlutum gaum, því einn daginn getur verið að við lítum til 

baka og gerum okkur grein fyrir því að þessir litlu hversdagslegu hlutir voru í raun 

aðalatriðin. 
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Viðauki 

Aðsendar myndir af ísskápshurðum. 
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